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VOLDEMARAS IŠTEISINTAS;
JO 14 “VILKŲ” NUBAUSTA

VOLDEMARIENĖ IŠĖJUS mušė savo pačiai tplpgrama 
K PROTO? į FrancuzijąB PROTO?

Ji pasakojanti, kad socialde- 

sunaikinti jos vyrą.
Kaip rašėm pereitame 

“Keleivio” numery, garsioji 
voldemarininkų byla Lietu
vos kariuomenės teisme jau 
pasibaigė. Dabar paaiškėjo 
ir jos rezultatai. Voldemaras 
išteisintas. Taip pat išteisin
ta ir 9 jo šalininkai. Bet 14 
“vilkų”, norėjusių paplauti 
žvalgybos viršininką Rustei
ką, buvo nubausta.

Vaitkevičius ir Pupalei- 
gis, kuriedu Rusteiką pei
liais subadė ir paskui bėg
dami šaudė į policiją, gavo 
sunkiausią bausmę, pirmas 
15 metų katorgos, o antras 
—12 metų.

Kiti kaltinamieji, būtent: 
Juozas Gineitis, Petras Stei- 
kunas, Algirdas Sliesoraitis, 
Petras Svetlauskas, Petras 
Požėla, Kazys Šileika, Juo
kas Ramančionis, Jurgis Vė
žys. Jurgis Gedminas, Povi
las Pakarklis ir Albertas Di
delis, po 1 metus paprasto 
kalėjimo. Antanas Butkevi
čius gavo tik 8 mėnesius pa
prasto kalėjimo.

Prokuroras reikalavo jiem 
daug sunkesnių bausmių. 
Kai kuriuos jis reikalavo net 
sušaudyt už ruošimą perver
smo. Bet kaltinamieji gynė
si, kad apie jokį perversmą 
jie nežiną. Tai esąs žvalgy
bos prasimanymas.

Kai dėl paties užpuolimo 
ant Rusteikos,tai kaltinamie
ji nesigynė. Pupaleigis pa
reiškė teisme, kad jis prasi
kaltimą papildęs, ir jei teis
mas jo pasigailėsiąs, tai ge
rai, o nepasigailėsią, tai ir 
vėl busią gerai. O Vaitke
vičius pasakęs taip: “Tegul 
Dievas padeda mano bend
radarbiams. Tegul jie viską 
turi savo sąžinėje. Jeigu jų 
manymu aš-esu didžiausis 
nusikaltėlis, tai man ir kal
bėti nėra ko.”

Kaltinamasai Steikunas 
griežtai užsigynė, kad jis 
butų prisidėjęs ruošiant są
mokslą prieš Rusteiką. Aš 
sako, žmogus jau pagyvenęs, 
ne jaunuolis, ir visai nema
nau, kad tokiais atentatais 
galima pakeisti valdžią.

Visi manė, kad smarkiau
sią kalbą pasakys Voldema- 

eras, kuris turėjo užbaigti vi
sų “vilkų” kalbas savu žo
džiu. Bet šį kartą Augusti
nas pasirodė labai kuklus. 
Jis kalbėjo vos tik pusę va
landos. Perversmo jis netik 
nerengęs, bet ir nemanęs a- 
pie tai. Jo įsitikinimai, per
versmai esą labai blogas da
lykas. Lietuvai. Ar jis taip 
mano ir apie 17 gruodžio 
perversmą, kada fašistai nu
vertė demokratinę vyriausy
bę. to jis nepasakė.

Kai teismas paskelbė sa
vo nuosprendį, Voldemarą 
pripažindamas nekaltu, tai 
buvusis diktatorėlis taip su
sijaudino, kad pribėgęs prie 
savo advokato Choronžickio 
pradėjo jį bučiuoti, o paskui 
nuėjo su juo į bažnyčią pa
simelsti.

Išėjęs iš bažnyčios jisai 
tuojaus nusifotografavo ir

Kunigų Celibatą. Jokio Kooranizmo.
Klebonai galės vesti pačias 

ir auginti šeimynas.
Iš Madrido pranešama, 

kad teisingumo ministeris 
socialistas Fernando de los

Jo vietoje esą* tik valstybi
nis kapitalizmu.

Šiomis dienomis sugryžo 
įNew Yorkan inž. Hugh L. 
jCooper, kurio firma stato 
i Sovietams 800,000 arklių 
; jėgos hidro-elektros įmonę 

vo brolius * i T*’u ant Dniepro upės pietų Uk-o oi onus. . konkordatas su popiežium ir . • y. . Fa JL _
Tuo tarpu Voldemarienė, uždrausta katalikų kunigam Rusi;įs JVaMžiai DakjnuJti 

kun dabar gyvena Francu- pačiuotis. Dabar kunigų ce- - Jfiarhn ;!
zijoj pasakoja keisčiausių libatas Ispanijoj skaitosi jau Lverskj vandenį / elek 
dalykų apie savo vyrą. Vie- panaikintas ir katalikų ku- P J C -
no laikraščio koresponden- nigams leidžiama vesti pa- [a vielomis i visokias dirbti 
tui ji pareiškė, kad visus **■ vaiimc Voir. >»• . J įas btu-
“sąmokslus” prieš jos vyrą 
rengusi advokatė Purėnie- 
nė, žinoma Lietuvos social
demokratų veikėja Smeto
nienė ir Tubelienė taipgi 
konspiravusios prieš jos vy
rą, bet Purėnienė, kaipo so
cialdemokrate, buvusi ar
šiausia jo priešininkė.

Visi atsimena, kaip 1929 
metais ant Voldemaro gy
vybės buvo padarytas pasi
kėsinimas Kaune prie teat
ro. Voldemarienė dabar sa
ko, kad tą užpuolimą ant jo 
buvo surengusi pati policija 
pagal Purėnienės sumany
mą. Voldemarienė gerai ta
tai žinanti, nes užpuolikai 
tuomet ir jai andaroką per
šovė, ir šaudyta buvę iš poli- 
cijosrevolverių.

Paklausta dabar apie ši
tuos dalykus adv. Purėnienė 
atsakė: “Jeigu Voldemarie
nė kada nors turėjo proto, 
tai dabar ji yra visai jo ne- 
teku&rTai viskas, ką aš gar 
liiWpie jos pasakojimus pa
sakyti.”

Pats Voldemaras betgi 
netiki, kad jo žmona butų 
galėjusi tokių kvailysčių pri
šnekėti.

. Dabar Voldemaras sako- Rios, visai valdžiai prita-! 
« Purėnienė norėjusi •S1 norįs važiuoti arba į Tau- rfant, panaikino tą įstatymą 

" .... __ ragę, arija j Zarasus pas sa- buv0 sustiprintu

čias ir auginti vaikus, kaip ir
I visiems kitiems žmonėms. ,___tc+oV., v y Kinu amas saunų miizims-

Į užtaigi galima tikėtis, kad

daug kunigų nuo popiežiaus • J .Z,.vfviic• uo ir susipažinti su valdžios 
a planais ateičiai. Ir, gerai su
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Austrijoje Nuslo
pintas.

Pereitos sąvaitės pabaigo
je Austrijos fašistai mėgino

ves ir tenai suks mašinas. 
Vykindamas šitokį milžiniš-

į mo Rusijoj šiandien jau ne
bėra. Jo vietoje esąs valsty
binis kapitalizmas.

Komunizmas buvo mėgin
ta vykinti Rusijoj tuojaus po 

padaryti valdžios pervers-. bolševikų revoliucijos. Visą 
mą. Karinė jų orgazizacija pramonę ir žemę tuomet mė- 
“Heimvehr” nakties laiku ginta pavesti - darbininkų 
užėmė daugelio miestu įstai-. kontrolei. Bet šitokia tvar- 
gas, tiltus, gelžkelio stotis, ir ’-- • -
apskelbė fašistų diktatūrą. 
Išgirdusi apie fašistų daro
mu žygius, socialdemokratų 

'MfnivhHk sargyba “Sckutz- 
bund” tuojaus sukilo ant 
kojų ir ant greitųjų susimo- 
bilizavusi tą pačią naktį už
ėmė kovos pozicijas prieš 
fašistų gaujas. Kada rytas 
išaušo, fašistai pamatė prieš 
savę stovint organizuotą 
darbininkų gvardiją po so
cialdemokratų vadovybe. 
Tuo pačiu laiku ir valdžia 
pradėjo traukti savo spėkas 
prieš fašistų smurtą. Mies-

ka Rusijoj negalėjo įsigy
venti, nes industrija Rusijoj 
nebuvo išsivysčius, o per ka
rą ir ta pati suirus. Prisiėjo 
statyt fabrikai^ geležinkeliai 
ir kelti žemės ūkis. Darbi
ninkai nęgalėjo to padaryti. 
Taigi pramonės kontrolė iš 
jų buvo atimta. Dabar Ru
sijoj viską daro valstybė. 
Vadinasi, tenai įsivyravo 
valstybinis kapitalizmas.Bet 
eiliniai komunistai nepajė
gia to suprasti. Jiems vis da 
rodos, kad Rusiją valdo dar
bininkai, nors tikrenybėj 
darbininkai tenai neturi tei-

Jonesboro miestely, Ar- 
kansų valstijoj, pereitą są
vaitę kilo tarp dviejų vietos 
kunigų karas. Kun. Jeffers 
užsispyrė išvyti iš Pirmosios 
Baptistų Bažnyčios kun. He- 
ardą. Pradėjo vienas kitą 
kaltinti nemoraliais daly
kais ir taip supiudė vieną 
parapijonų dalį prieš kitą, 
kad bažnyčioj įvyko mušty
nės ir policija keliatą mušei
kų areštavo. x Paskui kun. 
Jeffers nuvyko su keliais sa
vo pakalikais pas majora ir 
pareikalavo, kad paleistų 
suimtuosius jo parapijonus. 
Majoras atsisakė. Tuomet 
kunigas pareikalavo, kad 
jam butų leista čia misijas 
laikyti. Majoras ir to nelei
do. Tada vienas kun. Jeffer- 
so šalininkų smogė majorui 
į akį. Vėl kilo triukšmas ir 
muštynės.Sujudo visas mies
telis ir tvarkai palaikyti bu-, 
vo pašaukta valstijos mili
cija. Yisą laiką abudu kuni
gai laikė mitingus su savo 
šalininkais ir vis rėkė, kad 
įie viską daro “Dievo gar
bei” Vienu tarpu išrodė, kad 
tai “Dievo garbei” gali kilti 
tikros skerdynės tarp tikin
čiųjų fanatikų, ir valdžia jau 
buvo pasiruošus apskelbti 
karo stovį. Bet dabar žinios 
sako, kad įkaitę fanatikų 
nervai jau atvėso ir milicija 
iš miestelio pasitraukė.

ATEIVIAMS ŠMUGEUUOT.
Arkivyskupą Svaido 

Akmenais.
Žinios iš Liverpoolio (An

glijoj) sako, kad pereitą ne- 
dėldienį tenai buvo deda
mas kertinis akmuo naujai 
katalikų bažnyčiai. Šitose 
ceremonijose dalyvavo ir 
Liverpoolio katalikų arki
vyskupas R. D. Downey. 
Kadangi katalikai tenai yra 
suskilę į dvi priešingas 
frakcijas, tai priešingoji 
frakcija pradėjo svaidyt ar
kivyskupą akmenimis. Pasi
kėlęs ilgus savo skvernus 
arkivyskupas leidosi bėgti, o 
žmonės jį ujo ir svaidė.

JI PADARIUSI $100,000,- 
000 PELNO.

Gandhi Automobi- 
liaus Nelaimėj. 

Bet ožkų pieno nepaliejo.
Indijos nacionalistų vadas 

Mahatma Gandhi atvyko 
pusnuogis ir basas į Londo
ną pasitarti su Anglijos val
džia dėl Indijos laisvės ir 
parašyti jai naują konstitu
ciją. Kartu su savim jisai at
sivežė ir 2 ožkas, kurias jis 
kas dieną melžia ir jų pienu 
maitinasi. Kitokio maisto jis 
nevalgo ir nepripažįsta jo
kių civilizacijos išradimų. J 
kėdę jis taipgi nesėda, bet 
atsitupia ant žemės, kojas 
po savim parietęs. Automo- 
bilium vienok sutiko pava
žiuoti į konferencijos salę. 
Bet kaip tyčia, pirmu kartu 
jam i tokį vežimą atsisėdus, 
atsitiko nelaimė. Važiuojant 
per vartus automobilius at
simušė į akmeninį stulpą ir 
taip susikrėtė, kad Gandhi 
nukrito nuo sėdynės; bon- 
kos su ožkos pienu jis iš 
rankos tečiaus nepaleido ir 
atsinešė ją į konferencijos 
salę.

tuose ant sienų ir stulpų bu- įsės nei streikuoti, 
vo jau išlipyti fašistų prane
šimai, skelbiantis fašistų 
diktatūrą. Bet visas jų suki
limas ir diktatūra pasibaigė 
tą pačią dieną. Fašistų or
ganizacijos galva kunigaikš
tis Stahremberg buvo areš
tuotas ir uždarytas kalėji
mais Kiti lyderiai taip pat 
suimti. Eiliniai fašistai išsi
slapstė. Didelio kraujo pra
liejimo per sukilimą nebu
vo, vis dėl to du asmenys bu
vo užmušti ir 8 sužeisti.

GYVATĖ NUNOVIJO 
ŽMOGŲ-

Idaho valstijoj rastas sa
vo kempėj negyvas gyvulių 
augintojas. Jis gulėjo ant že
mės ir laikė rankoj telefoną. 
Jo kūne rasta gyvatės pada
lyta žaizda. Matyt, įgiltas 
jis norėjo prisišaukti telefo-. 
nų pagalbos, bet mirė nespė
jęs žodį ištart.

Farmeriai siūlo kvie
čius bedarbiams.
Federalinė Farmų Taryba 

Amerikoje turi supirkus 
daugybę kviečių, kad jų kai
ną palaikyt, ir dabar nežino 
kur juos dėti. Taigi farmerių 
organizacijų atstovas Taber 
nuvyko Washingtonan ir pa
tarė parduoti tuos kviečius 
bedarbių šelpimo organiza
cijoms. Amerikoje yra mi- 
lionai žmonių su šeimyno
mis, kurioms reikalinga duo
na. Kodėl neatiduoti jiems 
tų kviečių, klausia farmerių 
atstovai. Ar bus geriau, kad 
tuos kviečius žiurkės suės?

Nauji Potviniai 
Kinijoj.

. Rugpiučio mėnesy Kinijoj 
buvo patvinusi Yangtze upė, 
prie kurios stovi trįs dideli 
miestai, Hankau, Učang ir 
Hanyang, kur prigėrė 250,- 
000 žmonių. Be to da 100,- 
000 žmonių žuvo dėl to pa
ties pctvinio Kiangsu pro
vincijoj. Dabar gi prasidėjo 
naujas potvinis; išsiliejo 
Geltonoji Upė. kuri visuo
met buvo skaitoma Kinijos 
nelaime. Jos potvinis išsiplė
tė per 400 mylių Honano 
provincijoj, apsemdamafe 70 
kaimų ir miestelių. Kiek čia 
busržuvę žmonių, kol kas da 
niekas nežino, bet gyvybės 
nuostoliai turės būt dideli, 
nes viename tik Mentsingft) 
miestely prigėrė 700 gyven
tojų. Valdžia apskaito, kad 
išviso 50,000,000 gyventojų 
bus pasilikę be maisto, nes 
potviniai sunaikino visus jų 
javus ir gyvulius, ir visus 
juos reikėsią per žiemą mai
tinti, nes kitaip jie išmirsią 
badu.

Sią Žiemą Amerikoje 
Busią 7,000,000 Be

darbių.
Amerikos Darbo Federa

cijos pirmininkas Green vėl 
orimena Hooverio valdžiai, 
kad ji butų pasiruošusi šią 
žiemą gelbėt žmones nuo 
bado. Greeno apskaičiavi
mu, ateinančią žiemą bus 
nemažiau kaip 7,000,000 be
darbių Amerikoje. Dabarti
niu laiku jų esą truputį dai
giau kaip 5.000,000. Gali 
būt, kad laikinai šitas skai
čius kiek sumažės rudens 
darbams pagerėjus: bet žie
mai atėjus bedarbių busią a> 
pie 2,000,000 daugiau, negu 
dabar. Valdžiai bedarbių 
reikalai tečiaus nedaug ru
pi. Ji tik rūpinasi, kad nerei
kėtų pakelti kapitalistams 
mokesčių.

Viesulas Sunaikino 
Belizos Miestą.

Pereitą ketvergą anglų 
koloniją vidurinėj Ameri
koj, žinomą kaipo Britų 
Hondūras, ištiko baisus vie
sulas. Belizos miestas, kuris 
stovėjo prie pat jūrių, buvo 
visiškai sugriautas ir apie 1,- 
200 žmonių užmušta. Pas
kui griuvėsiuose kilo gais- 
lika jėzuitų ir paprastų kū
gi ją viesulas nutraukė nuo 
pamato, iškėlė aukštyn ir 
paskui drėbė žemyn. Kelio
lika jėzujitų ir paprastų ku
nigų buvo užmušta. Laivai 
uoste taipgi sunaikinti.

“Tėvynės” Redakto
rius “Ant Probei- 

sino”.
Pereitame “Keleivio” nu

mery buvo rašyta, kad SLA. 
Pildomoji Taryba nutarė 
“Tėvynės” redaktorių su
spenduoti, tečiaus pradėjus 
jam prašyti pasigailėjimo, 
paliko jį vietoje iki SLA. 
Seimo.

Dabar “Naujienos” pra
neša, kad buvę truputį ki
taip. Taryba pripažinusį p. 
Vitaitį kaltu ne 5 balsais 
prieš 2, kaip buvo “Keleivy” 
rašyta, bet 6 balsais. Septin
tasis Tarybos narys, prezi
dentas St. Gegužis, nebalsa
vęs nei už, nei prieš. Šito pa
sekmėje p. Vitaitis turėjo 
būt tuojaus iš “Tėvynės” re
daktoriaus suspenduotas,bet 
p-lė Jurgeliutė nenorėjo, 
kad dabartiniu krizio laiku 
žmogus su šeimyna pasiliktų 
be darbo, ir patarė Tarybai 
šitos bausmės p. Vitaičiui ne 
vykint, jeigu jisai pats prisi
pažins kaltu, atsiprašys 
prieš ją dėl sukeltų mušty
nių ir pasižadės nešmeižti

FORDAS PRIĖMĖ ATGAL 
20,000 ŽMONIŲ.

Pereitą sąvaitę Fordo au
tomobilių dirbtuvės Detroite 
priėmė apie 20,000 darbi
ninkų. Rugpiučio pradžioje 
Fordas yra paleidęs daugiau 
kaip 100,000 žmonių. Taigi 
dabar jis priėmė vos tik pen
ktą dalį tų, kuriuos paleido.

PAŠTAS TURI $150,000,- 
000 NUOSTOLIO.

Amerikos pašto pajamos, 
šiais metais nukrito iki 
$650,000,000. tuo tarpu kai 
vien tik algoms reikia išmo
kėti $600,000,000. Padengus 
kitas išlaidas, pašto depar- 

$150,000,000
kitas išlaidas,
!tamentas turi $150,000,000 
deficito..'

Žmonės Stipriausi 
Tarp 30 ir 50 Metų.
Washingtono sveikatingu

mo biuras sakosi patyręs, 
kad žmonės būna sveikausi 
ir darbščiausi tarp 30 ir 50 
metų amžiaus. Iki 30 metų 
žmogus bręsta, eina vis tvir- 
tyn. Pasiekus aukščiausio 
laipsnio, žmogaus sveikata 
ir energija laikosi maždaug 
vienoj aukštumoj per 20 me- . .
tų, kol jis pasiekia 50 J>ącire,
amžiaus. Po 50 metų žmo- 
gus jau eina silpnyn. Svei
kas ir normalus žmogus pa
prastai sveria tarp 160 ir 170 
svarų. -

Susaudė 50 Sukilėlių
Iš Buenos Aires praneša

ma, kad Čili valdžia, nuslo
pinusi laivyno sukilimą, paė
mė 50 jurininkų ir civilių su
kilėlių, išvarė visus į mišką 
ir tenai juos sušaudė be jo
kia teismo

• nei jos padėjėjų. Su šita są- 
ilyga p. Vitaitis sutikęs: jisai 
(prisipažinęs prie kaltės, atsi
prašęs už viską ir pasižadė
jęs SLA ofiso tarnautojų 
neužgaulioti. Tuo budu p. 
Vitaitis buvęs pastatytas 

į “ant probeišino”/kitaip sa
kant, “ant išbandymo”. Jei- 

'gu jis duoto žodžio laikysis, 
tai galės pasilikti vietoje iki 
Seimo. Su Seimu jo tarnyba 
pasibaigia ir tenai bus jau 
renkamas naujas redakto
rius.

Šmugelninkų raštuose imi
grantai vadinami “gyvatė

mis” ir “žalčiais.”
Šiomis dienomis federali

nės valdžios agentai susekė 
didelę šmugelninkų organi
zaciją, kuri šmugeliuodama 
ateivius per 10 metų pada
riusi $100,000,000 pelno. Ši
ta šaika turėjusi savo skyrių 
New Yorke, Bostone, Phila- 
delphijoj, Chicagoj, Detroi
te, Kanadoj ir kitur.

Ateiviai buvo šmugeliuo- 
jami dvejopu budu: arba~ 
per Kanadą, arba tiesiog į 
Jungtines Valstijas.

Per Kanadą kontrabanda 
eidavo paprastu keliu. Šmu- 
gelninkai išpirkdavo atei
viui laivakortę ir partrauk
davo jį Kanadon kaip pap
rastą imigrantą, o paskui 
jau per sieną pervesdavo 
šion pusėn slapta. Tam tik
slui buvo naudojami auto
mobiliai, laiveliai ir orlai
viai. Trįs tokie orlaiviai su 
šmugeliuojamais ateiviais 
buvo sugauti da nelabai se
nai.

Kiek painesnis darbas bu
vo šmugeliuot ateivius tie
siog į Jungtines Valstijas. 
Tam tikslui buvo naudojami 
permitai, kuriuos paprastai 
valdžia duoda išvažiuojan
tiems iš Amerikos ateiviams 
kaipo leidimą sugrįžti atgal. 
Blankų šitokiems permitams 
šmugelninkai gaudavę iš 
valdžios tarnautojų Imigra
cijos Biure. Vadinasi, į šitą 
šmugelį buvo įtraukta ir 
valdžios žmonių. Yra mini
mi net senatoriai ir kongres- 
manai.

Sakoma, kad busiąs dide
lis skandalas, kai viskas pa- 
aiškėsią ir visi kaltininkai 
busią areštuoti. Nes šita 
šmugelninkų šaika buvusi 
biauriausis “raketas”, kokį 
tik galima įsivaizduoti. Už 
ateivio įšmugeliavimą ji lup
davo nuo $500 iki $5,000, 
žiūrint kiek kas gali užmo- • 
keti. Bet šitaip apiplėšusi 
ateivį ji da nepaleisdavo. 
Jos agentai paskui melžda- 
vo jį visą laiką, grąsindami 
vis išduoti jį valdžiai ir de
portuoti, jeigu jis atsisakytų 
jiems kyšius mokėti. Tokie 
kyšiai buvę kolektuojami re
guliariai kas sąvaitė arba 
kas mėnuo. Valdžia surado 
New Yorke įšmugeliuotų 
merginų, kurios jau keliatą 
metų kaip mokėdavo tiems 
lupikams iš menko savo už
darbio po $2.00 kas sąvaitė.

Susirašinėdami tarp savęs 
šmugelninkai vadina atei
vius “gyvatėmis” ir “žal
čiais”. Pavyzdžiui, vienas 
rašo.kitam: “Aš siunčiu tau 
dvi gyvates ir žaltį.” Kitame 
laiške sakoma, kad toks ir 
toks garlaivis “atveža 10 
žalčių ir 18 gyvačių.”

Tie laiškai yra patekę į 
valdžios fankas ir pasisekė 
išaiškinti, kad “gyvatėmis” 
šmugelninkų yra vadinami 
ateiviai neturį 21 metų am
žiaus, o senesni pravar
džiuojami “žalčiais”.
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Taigi matome, kad tikre
nybėje ne Mussolinis nusi
leido popiežiui, bet popie
žius padarė didžiausių nusi
leidimų fašistams.
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Kakta. Iš kaktos geriausia 
galima spėti apie žmogaus

ilgu kaklu rodo žmogų tin-1 vieno smilkinio iki kito pa- 
Mašinų galės

* , ------f,. " —
Daugelį metų aš buvau vardinama »

I

i APŽVALGA i
Vėliausios Įdomybės Amerikoj

kontr-revoliucinės kovos prieš 
Komunistų Partiją, prieš lietu
vius komunistus ir prieš visą 
komunistini judėjimą. Biuro 
pareiškimas, šaukiantis visus 
darbininkus, visus tikrus kovo
tojus prie vienybės ir prie ben
dro veikimo, tartum dar dau
giau paskatino renegatus va- 

, dus skverbtis visur ir ardyti 
I darbininkų spėkas ir vienybę.

“Centro Biuras”, vesdamas 
Komunistų Partijos liniją mu
sų judėjime, dėjo ir dės pa
stangas, kad ištraukti iš ‘opo
zicijos’ visus revoliucinius dar
bininkus ir atvest juos po Ko
munizmo vėliava. Mes raginam 
visus Komunistų Partijos lie
tuvius narius ir visus simpati- 
kus pasiryžusiai ir nuoširdžiai 
įtikinėti suklaidintus darbinin
kus. jog juos ‘Opozicijos’ va
dai tiksliai ir sąmoningai veda į 
kontr-revoliucinę kempę. Buki
te kantrus su darbininkais. 
Gelbėkite kiekvieną delei revo
liucinio judėjimo.

“Bet Pruseikams. 
ir Strazdams, kurie 
niavo ir apgaudinėjo 
kus. sakydami, kad jie grįš Į 
Komunistų Partiją ir tt.—ši
tiems vadams turi būt visur 
skelbiama griežta kova, kaipo 
sąmoningiems musų judėjimo 
griovikams. Jie sąmoningai ir 
tiksliai tarnauja buržuazijai. 
Jie tiksliai pasirinko kontr-re- 
voliucijos kelią.”

Vadinasi, kur tik ne Bim
ba, tai jau ir “kontrevoliu- 
cija.” Tai yra netik netiesa, 
bet ir labai negraži demago
gija iš to “Centro Biuro” 
pusės. Nes visi žino, kad nei 
Pruseika, nei Butkus nėra 
jokie kontrevoliucionieriai. 
Jie tokie pat komunistai, 
kaip ir Bimba. Jie nutarė į- 
sikurti naują komunistinį 
laikraštį, nes Bimbos maši
nos išstumti iš “Laisvės” ir 
“Vilnies” jie dabar neturi iš 
ko gyventi. Žinoma, tas at
ims iš Bimbos daug biznio; 
bet tai nėra jokia “kontre- 
voliucija”, o tik paprasta 
biznierių konkurencija.

KAIP IŠRODO POPIE
ŽIAUS “LAIMĖJIMAS”

Klerikalų “Draugas” 
džiaugiasi, kad kova tarp 
bažnyčios ir fašizmo Itali
joj pasibaigusi popiežiaus 
“laimėjimu”. Sako:

“...mes nekartą esame pabrė
žę, kad tie, kurie vienu ar kitu | 
budu kovoja prieš Bažnyčią, ar; 
anksčiau ar vėliau patys bus 
pralaimėtojais, šiandien aiškiai 
matome, kad toks galingas sa
vo valstybėje Mussolini, jos 
pilnas vadas ir diktatorius, patį 
karalių į užpečkį nuvaręs. Ka
talikų Bažnyčios Galvai—Po
piežiui turėjo nusilenkti. Jis 
savo siekiamo tikslo neatsiekė. 
Buvo priverstas taikintis ir, a- 
čiu Dievui, susitaikė. Bažnyčia 
išėjo pilna laimėtoja. Ji atgavo 
savo teises.”

Čia turi būt vienas iš dvie
jų: arba “Draugas” nežino, 
kuo ta kova popiežiaus ir 
Mussolinio pasibaigė, arba 
jis tyčia savo skaitytojus ap
gaudinėja.

Nes ištikrųjų popiežius čia 
netik nieko nelaimėjo, bet 
dar daug ką prakišo.

Štai ką sako pasirašytoji 
tarp popiežiaus ir Mussoli
nio sutartis:

(1) Katalikų organizacijos 
Italijoj atsidaro iš naujo, bet 
jos neprivalo kištis į politiką 
arba valstybės reikalus; jos 
gali veikti vien tik religijos sri
ty ir savo vėliava privalo lai
kyti Italijos vėliavą. (Pirma 
jos turėdavo geltonspalvę po
piežiaus vėliavą).

(2) Katalikų akcija taip pat 
negali kištis i jokius darbinin
kų unijų reikalus.

(3) Visas katalikų akcijos 
darbas turi eiti tikėjimo ribo
se; atletika klerikalų organi
zacijoms draudžiama.

Uždaryti “Katalikų Akcijos” 
kliubai, kurių yra apie 15.000, 
gali atsidaryti dabar iš naujo, 
tik jau kitokiu vardu, būtent: 
“Italų katalikų akcijos jauni
mo organizacijos.”

Direktorius tokioms organi
zacijoms turi skirti vyskupai, 
bet direktoriais gali būt tiktai ;DA VIENO MUSŲ ARTIS- 
tokie žmonės, kurie nekuomet 
nėra prigulėję prie anti-fašisti- 
nių organizacijų, šitas punktas 
yra skaitomas labai stipria fa
šistams garantija, nes Italijos 
vyskupai yra atsakomi ngi val
stybei ir yra prisiekę būti išti
kimi karaliaus valdžiai.

B1MBINIAMS GRĘSIA 
RIMTAS KONKURENCI- 

. JOS PAVOJUS.
Bimbiniai komunistai bai

siai nusigandę ir susirūpinę, 
kad pruseikiniai jų tavoriš- 
čiai nutarė leisti savo laikra
štį ir perti Bimbai kailį. Pro- 
testuodams prieš toki “kont- 
revoliucini” pruseikinių žy
gį, bimbinis “Centro Biuras” 
paskelbė “Laisvės” 214-ta- 
me numery rėksmingą atsi
šaukimą “į visas lietuvių 
darbininkų organizacijas”, 
kur pranešama, kad pru- 
siekiniai turėję Brookly- 
ne savo konferenciją ir 
nutarę leisti savo organą. 
Todėl bimbinis “Centro Biu
ras” šaukia:

“Jungkimės kovai prieš mu
sų judėjimo griovikus; suglau- 
skime eiles.

“Pruseika ir Butkus varo 
bjaurų skaldymo darbą pir
myn. Šis jų darbas tarnauja 
darbininkų klasės priešams. Jis 
eina naudai buržuazijos ir fa
šistų. Po tos savo konferenci
jos jie dar su didesniu pasiry
žimu darbuojasi delei įsteigimo 
naujo laikraščio, delei vedimo

TO NELAIMĖS.
Mes nesenai rašėm apie 

artisto Butėno nepasiseki
mus. Dabar laikraščiai pra
neša, kad ir artistas Byra tu
rėjo gana nemalonių prieti
kių. “Lietuvos Žinios” apie 
ji rašo:

“Visuomenei žinoma, kad pa
vasari kažkaip netikėtai išva
žiavo Amerikon p. Byra. Dabar 
aiškėja jo išvažiavimo priežas
tys.

“Kaip kalbama mieste, esą, 
jis prasilošęs; o kur prasiloši- 
mas, ten ir pinigų reikalai.

“Mums teko sužinoti, kad p. 
Byra labai negražiai yra pasiel
gęs su kaikuriais artistais, ku
riuos labai nuskriaudęs. Pav. p. 
V. Grigaitienė dabar gaunanti 
apmokėti vekselių 8,000 litų, 
p. K. Petrauskas, 7,000 lt., p. 
Jonuškaitė-Zaunienė irgi 7,- 
000 lt., p. Nagrodskis 1,000 lt., 
artistų kasa 2,000 lt., ir t.t.

“Reikalas esąs juo prastes
nis, kad p. Byra, gavęs vienus 
vekselius, prašydavęs, esą, pa
keisti jiems pasirašyti kitus, 
bet jų nepakeisdavęs, o pagal 
juos gaudavęs naujas paskolas. 
Tokiu budu, padaręs labai ne
gražų dalyką, išvykęs, niekam 
nežinant, Amerikon.”

Bdt pasirodo, kad Ame
rikon atvykęs jis tuojaus pa
teko į naujas bėdas. Štai 
ką apie jį rašo dabar “Nau
jienos”:

“Neperseniai Amerikos lie
tuvių spaudoje pasklido gandų 
apie Lietuvos operos artisto 
Byros nepasisekimus New 
Yorke. Jisai atkeliavęs į Ame
riką, bet imigracijos valdinin
kai nenorėję jį įsileisti, reika-

R.^1
l‘\jĮ* “•* B

. 1 j
’y¥:'

No. 38, Rug* 16 <U 1931

šitas paveikslėlis parodo tris vėliausias įdomybes Amerikoj, būtent: No. 1—tai didžiausis 
Amerikos laivyno baliunas Akron”, pirmu kartu išvedamas iš hangaro į lauką; jį veda 250 
vyrų, laikydami už pririštų virvių. No. 2—tai demokratų kandidatas i Mississippi gubernato
rius’, Martin Sennet Conner, žinomas kaipo “Sure Mike”. No. 3—tai vėliausis reginys iš Ida- 
ho valstijos, kur gyventojai šimtais bėgo nuo degančių girių.

laudami kaucijos. Pagaliaus, 
kauciją už ji užstatęs jo bro
lis, gyvenąs Illinois valstijoje, 
ir Byra gavęs leidimą apleisti 
imigrantų salą.

“New Yorke prasidėjo nauji 
artisto vargai. Jisai nuėjo Į 
vieno labai “tautiško” laikraš
čio redakciją ir susitiko tenai 
su gerais “tautiečiais.” Vienas 
jų buvo stambus šulas lietuvių 
visuomenės judėjime. Tas šulas 
turėjo netoli nuo laikraščio re
dakcijos karčemą (dabar, sa
ko. jisai ją skubiai pardavęs). 
Į laikraščio redakciją tas kar- 
čemninkas-veikėjas užeidavo 
nuolatos, jieškodamas ‘kostu- 
merių*. čia jisai susitiko su ar
tistu Byra, susidraugavo ir nu
sivedė pas save paūžti.

“Laikraščiuose pasirodė ži
nių. kad Byra, beuždamas gero 
‘tautiečio’ užeigoje, neteko, be
lošdamas kortomis, keleto šim
tų dolerių ir buvo priverstas 
vėl telegrafuoti i Illinois vals
tiją savo broliui, kuris bu
vo užstatęs už jį $300.00 
kad jį gelbėtų. New Yorke tar
pe lietuvių eina gandai, kad 
Byra paskui atėjo į aukščiaus 
minėto laikraščio redakciją ir 
pareikalavo paskelbti jo ‘afi- 
davitą,’ kuriame sakoma, kad 
karčemoje jam (Byrai) davę 
kokio tai biauraus gėrimo su 
chemikalais, nuo kurio jisai 
nustojęs sąmonės ir nepajutęs 
kaip pražudęs $500.00. Laikra
štis da ir šiandie turįs tą ‘afi- 
davitą' ir nežinąs, ką su juo da
ryti.”

Kortos sugriovė ne vieno 
žmogaus laimę. Rodos, in
teligentas žmogus turėtų ša
lintis nuo jų iš tolo, 
tarpu musų artistai yra 
džiausi kortininkai.

KARDINOLAS NEPA
TENKINTAS DIEVO 

TVARKA
“Naujienos” rašo:
“Telegrama iš Paryžiaus pra

neša, kad kardinolas Verdier 
liepė savo diocezijos katalikam 
melstis, kad sustotų lietus. Tas 
juokingas kardinolas, tur būt, 
tiki, kad Dievas viską žino ir 
viską gali; bet jisai mano, kad 
Dievas arba neišmano, kiek lie
taus reikia Francijai, arba už
miršo paliepti tiems savo tar
nams, kurie daro lietų, jį sus
tabdyti. Todėl parapijonai turį 
savo maldomis priminti Dievui, 
kad jau gana lietaus.

“Tai ve kokius juokdarius 
papa skiria kardinolais.”

Bet ar pats popiežius nė
ra juokdarys? Juk karo me
tu jis buvo liepęs viso pa
saulio katalikams melstis, 
kad Dievas karą sustabdytų. 
Juk tai tokie pat juokai, 
kaip ir prašymas, kad Die
vas lietų sustabdytų.

Jie visi lygus juokdariai. 
Jie skelbia, kad Dievas yra 
už visus išmintingiausis, kad 
viskas pasauly darosi sulyg 
švenčiausios jo valios ir ne
klaidingumo, ir tuo pačiu 
laiku jie reiškia jo darbais 
nepasitenkinimo ir reikalau
ja, kad jis pakeistų savo 
programą.

pradeda sirgti ir ant galoBedarbė apėmė visą pa
saulį. Anglijoj apie 3,000,- 
000 žmonių be darbo; Vo
kietijoj arti 3,000,000; Ame
rikoj nedirba apie 7,000,- 
000.

Ir galima drąsiai sakyt, 
kad visus tuos žmones išme
tė iš darbo mašinos. Nes že
mės ūkio šalyse, kaip, pa
vyzdžiui, Rušija, Rumunija 
ir kitos, bedarbė tiek daug 
neatjaučiama.

Kiek mašinas išstūmė 
darbininkų iš darbo, paro
dys šitie keli pavyzdžiai. Du 
vyrai su mechaniška prietai
są šiandien iškrauna iš va
gono lietos geležies tiek, 
kiek pirma be mašinų iš
kraudavo 128 darbininkai.

Plieno tirpykloj vienas 
žmogus su naujoviškom ma
šinom šiandien padaro 42 
darbininkų darbą.

Prie garvežių taisymo ke
turi vyrai su oksi-asetelyno 
darvokšte į tris valandas ga- 

■ Ii padaryt tiek, kiek pirma 8 
vyrai padarydavo į tris są- i 
vaites.

Prie plytų seniau geriau- 
sis darbininkas padarydavo 
į dieną 450 plyti}. Šiandien 
vienas žmogus su mašina į 
vieną valandą padaro 40,- 
000 plytų.

Ar galima tad stebėtis, 
kad šalyse su aukšta pramo
nės technika šiandien tokia 
didelė bedarbė! Kaip gi ne
bus bedarbė, kad žmonių 
vietą užėmė mašinos?

Ir padėtis neina geryn, 
bet kas sykis ji darosi vis 
sunkesnė. Iki šiol tik viena 
Amerika galėjo didžiuotis 
masine gamyba. Dabar gi ši
tie metodai priimami jau ir 
Europoj. Ypač greitai šituo 
žvilgsniu kįla Čekoslovaki
ja.

Ir tuo pačiu laiku medici
nos mokslas daro pastangų 
kaip galima daugiau prail
gint žmogaus amžių. Išėjusi 
nesenai knyga “Science in 
Action” (Mokslas Dirba) 
sako, kad Amerikoje per 
metus daktarai išgelbsti 
600,000 žmonių, kurie ki
taip butų tapę ligų aukomis. 
Kūdikių mirtingumas taipgi 
mažėja. Žmogaus amžius ei
na ilgyn. Senių nuošimtis vi
suomenėj kas sykis darosi 
vis didesnis. Baisios kitąsyk 
ligos, kaip difterija, šiltinė, 
džiova, ir raupai, galima sa
kyt, jau nugalėtos. Nėra a- 
bejonės, kad greitu laiku 
bus padarytas galas ir vėžio 
ligai. Vis tai reiškia daugiau 
žmonių musų planetoj.

Kur gi jie tada dėsis, jei
gu dabar jau neištenka vi
siems darbo?

Socialistai sako, kad klau
simas čia nėra taip jąu pai
nus, kaip gali kam išrodyti. 
Kada žmogus pasensta, jis

miršta, jo vietą užima jauni' mėgstantį fizinį arba rankų 
ir stiprus. Tas pats gamtos , A Maža su tomis Dačio- 
dėsnis veikia ir visuomenės .gyvenime. Dabartinis krizis ^is žymėmis galva jau rodo 
yra niekas daugiau, kaip ka
pitalistinės sistemos liga. 
Kapitalizmas paseno, baigia 
savo amžių, ir serga. Jis ga
li da laikinai atsigauti. Da
bartinė depresija gali kai 
kuriam laikui pereiti. Bet 
vėliaus ateis kitas krizis, ir 
anksčiau ar vėliau kapitaliz
mas atsiguls graban. Tuo
met, socialistai sako, prasi
dės nauja gadynė. Privati
nės nuosavybės šventumas 
bus panaikintas. Kartu su 
juo bus palaidotas ir žmonių 
išnaudojimas privatinei nau
dai. Gamybos tikslas bus ne 
pelnas, bet visuomenės rei
kalų patenkinimas. Šitaip 
pastatyta gamyba jokių kri
zių nebijos. 7 
būt daug daugiau ir jos ga
lės būti tiek tobulos, I' 
Žmogus bus visai liuosas nuo 
darbo. Bet bado jam kentėt 
tuomet nereikės, nes ką ma
šinos pagamins, tai bus jo, o 
ne kapitalisto. Vasarai gali
ma bus uždaryti visas dirb
tuves ir turėt gražų pasilsį.

Kad į kapitalistinę siste
mą yra jau įsimetęs paraly
žius, tai pripažįsta ir patys 
jos šalininkai. Amerika, pa
vyzdžiui, neturi kur dėti 
duonos, nežino ką daryt su 
bovelna, maistas iš laivų 
verčiamas į jūres, o tuo tar
pu 7,000,000 bedarbių ir 
25,000,000 jų vaikų su mo
terimis vaikščioja apiplyšę 
ir kenčia badą. Farmeriams 
reikalingos mašinos, bet ma
šinų fabrikai stovi uždaryti. 
Visiems visko trūksta ir nie
kas negali nieko gauti, o ša
lis nuo turtų lūžta ir susiru- 
pinus, kad nėra kur jų dėti.

Argi galima pavadinti 
sveika tokią santvarką, ku
rioj darosi šitokia velniava?

Ji sunkiai serga, ii 
galas jau nebetoli. Taigi te-įmenjmg Silpnesnius jie vi-

Noriu supažindinti skai-į dengta giliomis raukšlėmis 
tytojus su viena mokslo ša- ir viršutine dalimi pakrypu- 
ka, vadinama frenologija, si į viršugalvį, rodo žmogų 
Yra tai savotiškas mokslas, zicgc-1
kurio pagelba iš žmogaus vienatvę, melancholiką 
galvos ir veido pavidalo ga- daug papratusi prie blogų 
Urna spręsti apie jo būdą, į- 1 1 “*
gimtus gabumus, palinki
mus ir geras bei blogas šie? 
los ypatybes.

Ar ši mokslo šaka turi 
kiek pamato, spręskite pa
tys. Aš nieko nepridedamas 
paduosiu tik kai kurias min
tis iš frenologijos.

Paprastai kiekvieno žmo- 
' gaus galvoje ir veide gali 
būti 35 žymės, iš kurių ir 
galima spręsti, kuriam žmo
nių tipui priklauso. Pirmiau
sia reikia gerai pastebėt vi
sas ypatingas galvos žymes.

Didelė apvali galva, netu
rinti aiškių pakilimų ir įdu
bimų, rodo žmogų pastovaus 
budo, šalto kraujo, labiau

mis žymėmis galva jau rodo 
žmogų nepastovų, nesava- 

į rankišką, silpnavalį.
Didelė kampuota galva, 

nelygi prie kaktos ir pakau
šy, rodo žmogų esant didelių 

i protinių gabumų ir mokantį 
gražiai dalintis kitais sa
vo įspūdžius ir įsitikinimais.

Pailga, su pakilusiu pa
kaušiu galva rodo žmogų sa
vimylą, pavyduolį, apskri
tai, turintį blogus palinki
mus ir esantį abejotinos do
ros.

Galva su trumpu kaklu, 
nežiūrint jos išvaizdos, rodo 
žmogų protingą ir mėgstan
tį savarankiškai dirbti 
bet kokį darbą. O galva su

slaptų papročių.
Daugiau aukštą, negu pla

čią kaktą, pridengtą pailgo
mis niekur nesibaigiančio
mis raukšlėmis turi neprity
rę svajotojai, nemoką orien
tuotis rimtesniuose dalykuo
se.

Siaura ir aiški į priekį pa
sidavusi kakta rodo, kad 
žmogus yra atkaklus, sie
kiantis laisvės ir nepriklau
somybės.

Apatine dalimi plati, o 
viršutine kiek apvali ir ne
kampuota kakta yra ženklas 
geros vaizduotės.

Kakta išilgai nuo viršaus į 
apačią per patį vidurį kiek 
įlenkta, be raukšlių, rodo 
bailį, mėgstantį dažniausiai 
tik menkos vertės darbą.

Jeigu tarpas tarp abiejų 
antakių nėra apaugęs plau
kais, tai rodo, kad žmogui 
trūksta pasitikėjimo savi
mi.

Siaurą ir žemą kaktą, iš
ilgai įdubusią, turi žmogus 
be minčių ir idėjų. Toksai 
gyvena tik fiziniu gyvenimu 
ir svajoja, kaip patenkinti 
tik vienos dienos reikalus. 
Jis nerangus ir lengvai pasi
duoda svetimai įtakai.

Labai siaura žema kakta 
yra ženklas darbštumo ir 
palinkimo prie šeimininka
vimo.

Maža, kampuota nelygi 
kakta rodo aiškų protą ir 
gražią iškalbą.

Kaktą, per vidurį, nuo

budą, jo temperamentą ir 
kitas ypatybes. Tačiau jos 
vienos neužtenka, nes labai 
lengva prieiti prie visai ne
pamatuotų išvadų. Norint to 
išvengt, reikia tyrinėti žmo
gų visai ramų, apie nieką 
nemąstantį ir neturėjusį ne
tolimoj praeity jokių rūpes
čių. Žiūrint į tokio žmo
gaus kaktą jau lengviau ir 
teisingiau galima iš jos šį tą 
suprasti.

Aukšta plati kakta, pri
dengta tankiomis giliomis 
raukšlėmis, rodo didelius 
proto gabumus. Raukšlės 
kalba apie plačias pažiūras. 
Toks žmogus linkęs mąstyti 
apie kilnius ir rimtus daly
kus, visus gyvenimo menk
niekius nustumdamas į šalį. 
Jis dažnai mėgsta gyventi 
paprastai, vienodai, monoto
niškai.

Didelė apvali be raukšlių 
kakta rodo žmogų drąsų, o 
kartais begėdišką melagį. 
Šios rųšies žmonės dažnai 
mėgsta pataikauti tik pasi-

dalytą aiškiu įdubimu, tokie 
žmonės ištvirkę, atkaklus, 
egoistai, nemėgstą mokslo 
ir meno.

Žmonės protingi, bet liki
mo varginami, turi kaktą 
pridengtą tinklu sutraukytų 
raukšlių. Žmonės kilnus, ge
ri kalbėtojai, artistai gali pa
sigirti 3-4 raukšlėmis, pu
siau perkirstomis viena į- 
žambine.

Visai neturi raukšlių arba 
turi tik labai menkai paste
bimas žmonės neišlavinto 
nroto ir negali galvoti.

Veido taisyklingumas ir 
gražiausias veidas nebus 
simpatingas, jeigu jo bruo
žai nebus taisyklingi. Aiški 
veido bruožų simetrija daž
niausiai galima pastebėti 
beveik pas visus gabius ir 
talentingus žmones. Ir atža
gariai, žemos doros ir blogų 
papročių žmonių veidai 
daugiausia esti netaisyklin
gi; jų bruožai neišlaiko jo
kios simetrijos. S-be.

• . uivgova paiama et vi viav

aitri tT i turintiems ir galingiems as- 
... .ai<n meninis. Silpnesnius jie vi

gui ji kuo greičiausia pras-isada mėgsta pajuokti ir pa- 
menga, o su ja n visi zmo- beminti. Nuoširdžią jausmų 
nijos v argai. jie neturi ir viską daro tik

Antra Baisi Šeimos 
Drama Birštone. 

Vienas valdininkas peršovė 
kitą valdininką. <

Sugrįžę Kaunan iš Birš
tono vasarotojai atvežė ži
nią apie įvykusią Birštone 

šeimišką dramą.
Kaip pasakojama, Utėnos- 

Zarasų apskričių akcyzo re
vizorius Vėžys iš revolverio

Stebėtini Rezultatai^ _ m __
Nuo Pilvo Gyduolės. 1 sant beširdį, negailestingą, j yizorius 

“Phiiadeiphia, Pa., Aug. 19—1 norintį kiekviename žings- peršovė Lazdijų mokesnių 
?nvfeiegXuma?sS Apie U2 metaTTtZi' nyje kam nors pakenkti ir direktorių Edvardą Gabors-

su malonumu žiuri į kitų 
kančias. •

Siaura kakta rodo nedide
lį protą, bet nepaprastai sti
prią valią, ištvermę, paslap
tingumą ir atsargumą kal
boje bei darbuose.

Plokščia kakta su mažai 
pastebimomis raukšlėmis

TRINERIO 
KARTUS VYNAS 

buvo rekomenduotas man ir jo rezul
tatai buvo stebėtini. Netikėta laimė, 
aš Raliu sakyt. Jūsų, Mrs. Anna 
Marshall.” Pasalus rudens oras jau 
ėia su staigiom permainom ir šaltais 
lytais. Trinerio Kartus Vynas «»*u-, rauasieįuistina jūsų systema ir apsaugoja nuo pubteuiinuiiiis i dulksimus 
ligų. Jis išvalo žarnas ir apsaugoja (sako, kad žmogus neturi sa- 
nuo vidurių užkietėjimo, galvos skau- pažiūru, idėjų ir pašto- dėjimo, nepoilsmgo miego ir panašių I ™ Jv P
pilvo nesveikumų. Vartokit reguiia- Į V SUS nUSlStatyTDO. Tokllj y- 
nai mažom dozom. Pas visus aptie- patybių ŽlTlOgUS Visada feng- 
kinmkus mažom ar didelėm bonkom, “ j i*i • •
vertingas kuponas kiekvienam pake-, V31 paSlGUOCia kiekvienai 
čiuje. Jeigu negalite gauti jūsų apie- pašalinėj įtakai.
1333 So. Ashland, Chicago, III. | Plati aukšta kakta, pn-

kj.
Kulka, matyti taikyta į 

širdį, dviejų pirštų atstume 
praėjo šalia ir peršautasis 

liko gyvas. Esą jam pada
ryta operacija ir liks gyvas.

Pats p. Vėžys Birštone ne
vasarojęs; tik jo žmona te
nai vasarojo. Taigi p. Vė
žys nuvyko pažiūrėti, ką te
nai daro jo žmonelė, ir pa
šovė Gaborskj.

Tai antra Birštone šelmi
ška tragedija. Pirmutinė bu
vo praloto Olšausko su Usti- 
janauskiene.
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Kas skaito ir rašo 

Tas duonos neprašo

ta

AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIM

o

PIETŲ AFRIKA 
Pasaulinis krizis vargina 

žmones.
Kaip visur taip ir pas mus 

pasaulinis krizis dar tebe
viešpatauja. Visuose did
miesčiuose galima patėmy- 
ti skaitlingus žmonių burius 
slankiojančius gatvėmis ir 
jieškančius darbo, bet darbą 
gauti sunku, nes dirbtuvės 
uždarytos. Industrija apmi
rusi.

Fabrikantai kelia protes
tus prieš valdžią, kam Įlei
džiami japonų išdirbiniai, 
kurių kas dien vis daugiau ir 
daugiau pasireiškia Pietų 
Afrikos rinkoj ir labai že
momis kainomis. Vienatinė 
industrija nebegalinti išlai
kyti konkurencijos privers
ta mažinti darbus, o kitos 
dirbtuvės visai užsidaro.

Valdžia iš savo pusės aiš
kina, kad tokia konkurenci
ja yra labai sveikas daiktas. 
O kas link bedarbių, tai e- 
sąs antplūdis į miestus lau- 

. • |ko darbininkų, kurie palikę
kras sportas ir visados po subėga į miestus jieš-
pėdės truputi pauliodavęs su didesniu uždarbių,
leidukėms. Žinoma, kurgi į 
kitur eisi, jeigu viskas yra 
namie! i

Bet vieną kartą buvo štai 
koks Įvykis. Šeimininkai su 
tūlais reikalais buvo išvykę 
į miestą. Burdingieris parė
jęs iš darbo ir jausdamas nu
vargęs, sumanė išmest bur- 
niukę dėl pagerinimo apeti
to. įėjęs į indinę (pantry) 
prisipylė stikliuką, žinoma 
truputį didesni,

CHICAGO, ILL. 
Dievas “pakorojo”.

Vienas musų geras tautie
tis turi, taip sakant, “speak- 
easy” bizni savo namuose. 
Biznis, kaip jis pats sako, ei
nąs gerai. Na, ir kurgi neis, 
kad sykiais pakviečia ir tau
tiškų “leidukių“. O šiais 
blaivybės laikais kasgi ne
nori išmest burniukės ir dar 
prie dailiosios lyties?...

Musų tautietis, taip sa
kant, visados turėdavo dvie- 
iopo “štofo”. smarkesnės ir 
Lesesnės. O tą smarkiąją 
štai kaip darydavo. Į stikli
nę karšto vandens Įpildavo 
3 šaukštukus lajaus (lye), o 
kitką pribaigdavo paprastos 
munšainės pilti. Ir taip per 
keletą metų musų tautietis 
varė biznį ir savo aukomis 
dažnai prisidėdavo prie pa
laikymo tautiškos gazietos 
Chicagoj.

Tūlas laikas atgal pas tą 
biznierių parėjo burdingie- 
rius. Šeimininkai pasakoda
vo, kad burdingieris esąs ti-

Fotografijos Flotas—Hollywoodo Simbolis.

/
šicmis dienomis Los Angeles miestas minėjo savo 150 me-tu sukaktuves. Ta proga buvo 

suruošta didelė paroda, kurioj ėjo visokios orgunizatijos ir Įvairus pramonės vežimai, flotais 
vadinami, šitas paveikslėlis parodo Holywoodo artistų kolonijos flotą. Ant jo matyt didelis 
fotografijos aparatas ir keliatas artisčių.

/X/X - • " / .

KELEIVIS^

Vaikų Paralyžius
I

rJį), >

Kas jis yra, kaip jis gauna
mas ir kaip nuo jo saugotis.

Vaikų paralyžius yra to
kia baisi liga, kad jai pasi
rodžius susirūpina visi tėvai, 
kurie turi mažų vaikų. 1931 
metų vasarą ji siautė dau
giausia New Yorke. Buvo' 
keliasdešimts atsitikimų i 
Bostone. Rašančiam sj!pač būrys vaiku. Ja gaiima 
straipsni teko matyt Bosto-; ti ir kul.
ne ir porą lietuvių vaikų su-,.........................
paralyžiuota.

Iš ko šita velniška liga at- vandenį prunkščia.

ma atauginti arba kitus ner
vus išmokinti tą patį darbą 
atlikti, tai paliesti raumenys 
liks suparalyžiuoti ant visa
dos.

Kaip vaikai dažniausia už* 
sikrečia.— Paralyžiaus liga 

™ i vaikas gali užsikrėsti visur, 
u. i kur tik yra būrys žmonių, y-

plaukiodami žmonės dažnai 
Į vandeni spiaudo ir iš nosių

- • • Galima
1 siranda? Kokio amžiaus vai- taipgi užsikrėsti vartojant 
! kai daugiausia ja serga? rankšluostį, kuriuo kiti šluo- 
■ Kokie jos ženklai? Ar gali- stėsi; prausiantis tuo pačiu 
ima nuo jos išsigydyt?
1 Atsakymą į šiuos klausi
mus duoda New Yorko svei
katingumo komisionierius 
D-ras Shirley W. Wynne.

Kokio amžiaus vaikus 
paralyžius atakuoja.

Šitą ligą vadina “vaikų, W . ‘■y, - - . « ...

muilu, kuriuo kiti prausiasi, 
arba valgant neplautus vai
sius arba musių nutupėtą 
maistą. Durų rankenos, lai- 

; ptų barijėros, pinigai ir ben- 
drai viskas, kas tik visokių 
rankų būna čiupinėjamą, 

' gali turėt ligos mikrobų. Jei
gu vaikas savo rankutėmisKENOSHA, WIS. 1 

Užsimušė dėl kunigo.
Rugpiučio 24 d. Ramonas ■ 

Pocius, 21 metų amžiaus lie
tuvis, vežė kun. Urbonavi
čių į Rockford, III. Netoli 
Beloit, Wis., jis tapo užmu
štas ant vietos; kunigas ne
sužeistas. Velionio tėvai pa
ėjo iš Raseinių miesto, at
važiavo į Ameriką po di
džiojo karo. Labai karšti ka
talikai, sūnūs irgi buvo vy
čių pagelbininkas, bet šiaip 
rimtas vyrukas. Velionio 
motina gailėdamosi sunaus 
galvą susiėmus šaukė: “už
muštas mano sūnelis per ku
nigus”. z

Laidojant velionį, kun. 
Bublis palydėjo į kapus ir 
sakydamas prie duobės kal
bą, pasakė: “Ramonukas 
gyvas”. Visi sužiuro ar iš 
tiesų užmuštas jaunuolis at
gijo. O viena moterėlė sušu
ko: “Nepilkite žemės, kle
bonas sako, kad jis gyvas.” 
Matomai kunigas norėjo ką 
nors kito pasakyt. Ramonu
kas neatgijo ir tapo palai
dotas. Kenoš ietis.

Sulyg statistinių žinių pa
sirodo, kad penkių metų bė
gyje virš dešimt tūkstančių 
ūkininkų persikėlė Į mies
tus. Kalbama, kad valdžia 
žadanti paskirti stambias 
pinigų sumas Įrengimui ma
žų ūkių, ant kurių mananti 
apgyvena int tuos antpludė- 
lius. Ar taip bus, ar ne, tik
rai dar nežinoma.

Lietuvių čionai neperdau- 
giausiai. Visoj Afrkioj pri- 
skaitoma apie keturi šimtai, 
bet ir tie išsiblaškę po visą 
Afrikos kraštą. Draugystės 
jokios lietuviai neturi. Vie
na, sunku surinkti tam tikrą 
skąičių žmonių, o antra, 
dauguma lietuvių yra jau 
seno amžiaus, apie jokias 
draugijas nemąsto ir jokio 
supratimo neturi. Naujų i- 
migrantų čionai labai mažai 
Įvažiuoja, kadangi imigra
cija suvaržyta, o antra dėl 
to, kad lietuviams tur būt 

ir mažai žinoma Pietų Afrika.
Dabartiniu laiku Pretori- 

jos ir Johannesburgo lietu
viai subruzdo tverti importo 
ir eksporto bendrovę. Nori
ma užmegsti prekybinius; kimas, kuriame dalyvavo ir 
ryšius su Lietuva. Lietuvos ’ generalis organizatorius p. 
konsulas Pietų Afrikoj p.'J. Kulis. Jisai užvažiavo čia 
V. K. Račkauskas daro pa-' grįždamas iš rytinių valstijų 
stangas tokią bendrovę į- Į Chicagą. Jis papasakojo 
kurti. Mes nuo savęs linkim džiuginančių naujienų iš ku- 
naujai bendrovei laimingos piškėnų darbuotės rytuose, 
kloties. Vanagėlis. Parvažiavęs Chicagon p.

Kulis žadėjo paskelbti spau
doje savo maršruto įspū
džius ir parodyt, kaip kur 
stovi kupiškėnų Kliubo kuo
pos, kiek yra pinigų ir t.t.Vi- 
sos žinios bus “Keleivyje”. 
Taigi lauksime.

3-čios kuopos valdyba.

f * 

—gurkšt ir 
nurijo. Į keletą minutų po iš
gėrimo nualpęs. Parvažiavo 
šeimininkai namo ir rado 
burdingierių vos gyvą par
kritusį ant grindų virtuvėje. 
Pašaukė gydytoją. Gydyto
jas surado, kad yra užsinuo
dijęs, o gerklė ir liežuvis nu
plikinti.

šeimininkai suprato, kad 
jų burdingieris, vietoj pa
prastos munšainės, pataikė 
išgert vien “smarkiosios“. 
Nugabeno i ligoninę. Dabar 
jau 10 sąvaičių kaip burdin
gieris randasi ligoninėj f 
sako, kad šeimininkui kaš
tuoją jau apie 1,500 dolerių, 
ir dar nėra žinios, kada bus 
galas. Gydytojas sako, kad 
be burnos ir liežuvėlių nupli- 
kinimo yra dar gerklė ir pil
velis sugadinti.

Dabargi musų tautietis no
ri mest mokėjęs burdingie- 
rio gydytojų ir ligoninės bi- 
las, bet bijo burdingierio, 
kad šis neišplepėtų valdžiai, 
kaip jis darydavo “smarke
sniąją”, o jeigu valdžia su
žinotų šį receptą, tai irgi ne-

Ot5 tau ir “smarkioji!” į Tūkstančiai darbininkų 
Kenčia burdingieris, kenčia nustoję darbo atsidūrė kri- 
ir savininkas. Bet dalykas y- tiškoje padėtyje. Neužtenka 
ra taip dailiai_paslėptas, kad kad dauguma darbininkų

kloties.

URUGUAJUJE ŽMONĖS 
s BADAUJA.

apie tai yra žinoma vos kele- gyvena didžiausiame skur- 
tai ypatų. A. ir Z. ’ de, nuplyšę ir suvargę, bet 

| -

PITTSBURGH, PA. 
Bedarbis nusinuodijo.

South saidėj čia buvo aną
dien šitoks atsitikimas. Ant 
trepu sėdėjo bedarbis ir 
ginčijosi su savo žmona, ku
ri pradėjo mylėt kitą vyrą. 
Moteris teisinosi. Sako, ką 
gi aš galiu daryt; tu jau tre
ti metai kaip nedirbi, taigi 
aš turiu jieškoti kito, kuris 
galėtų mane užlaikyt.

šitie žodžiai vyrui buvo 
perdaug skaudus. Jis atsikė
lė ir užlipo ant viršaus. Ka
da jis ilgai negrįžo, moteris 
nuėjo jo pažiūrėti ir rado 
jau nebegyvą. Jis nusinuo
dijo karboline rakštimi. Pa
sidarė didelis sumišimas. 
Gal moteris to ir nenorėjo, 
nes per šermenis labai verkė 
mirusio vyro. Teko ir man 
šermenyse būti, šiurkštus tai 
buvo reginys. Ir tai vis kapi
talizmo santvarkos vaisiai.

PITTSBURGH, PA.
Kupiškėnai darbuojasi.
Čia Įvyko kupiškėnų Kliu- 

bo kuopos valdybos susirin-

daug iš jų badauja.
Aną dieną važiavo iš 

Mcntevideo priemiesčio Ce- 
rro mėsos prikrautas Frigo- 
rifiko Nacional firmos tra
kas. Važiuojant pro Panta- 
ncsą, netoli tilto, apie 30 
žmonių pastojo jam kelią ir 
jį sulaikė. Sulaikę ėmė iš 
troko kraustyti mėsą. Per 
kelias minutes iš troko buvo 

[paimta virš 1000 kilogra
mų mėsos.

Tą pačią dieną ir veik toje 
pačioje vietoje buvo sulai
kyta viena “jardinerija“ — 
tai vežimas, kuris vežė par
duoti duoną. Jardinerija bu
vo taip-pat sulaikyta ir iš 
jos paimta veik visa duona.

Vietos laikraščiai apie šį 
įvykį rašo labai plačiai ir 
nors dauguma jų buržuazi
niai, bet šį dalyką krimina
liniu prasikaltimu nelaiko, 
nes supranta, kad ir jie pa- 

— tys būdami alkanais neki- 
P. R. Į taip pasielgtų. A. B. G.

PITTSBURGH, PA. 
“Kaunas“ kepa duoną pitts- 

burgiečiams.
Pas mus buvo viena lietu

viška duonos kepykla, ku
rios duonelė buvo pusėtinai 
brangi. Dabar susiorganiza
vo nauja kepykla ir pasiva
dino “Kaunas“. Pradėjus 
“Kauno” kepyklai kepti 
pittsburghiečiams duoną, 
tuojau atpigo ir senosios ke
pyklos duona. Taigi žmonės 
džiaugiasi ir sako, kad 
“Kauno“ duona labai gera.

“Kauną” veda p. Dargis, 
prityręs ir inteligentiškas 
biznierius P. R.

GARY, IND.
Komunistų byla.

Šiomis dienomis čia buvo 
komunistų byla dėl jų ruoš
to 1 rugpiučio apvaikščioji- 
mo, kuris neįvyko. Susirin
kimas buvo ruošiamas ant 
tuščių žemės sklypų, bet po
licija 4 komunistus apdaužė 
lazdomis ir kelis jų areštavo 
“už betvarkės kėlimą“, nors 
ištikrųjų ji pati betvarkę 
sukėlė.

Dabar teismas visus juos 
nuteisė 90 dienų kalėjimo, 
bet bausmę suspendavo, tik 
piniginę pabaudą komunis
tai turėjo užsimokėti —va
das Burke $5, o kiti po $1.

Viską matęs.

KANADOS
LIETUVIAI

i

Ekonominis Šalies
Krizis Gali Iššaukti dėlto, kad ji a- tokį daiktu palies, o paskui•• n 1 LakuoJa daugiausia mažus pridės jas prie nosies ar bur-Uruguajuje h,evo~ tvaikus. Tiesa, yra buvę atsi- nos, jis gali tuojaus tokiais 

Hitniia Įtikimų, kad suaugę žmonės mikrobais užsikrėsti ir ap-

, lakuoja daugiausia mažus pridės jas prie nosies ar bur-

tiuciją ; tikimų, kad suaugę žmonės luiatv 
'ansirgo, bet tai retenybė. ’ sirgti.

i Su kvėpuojamu oru mik-Ton ilfras laikas kain U-'Paprastai 67 nuošimčius ser-į £■_ •___________ 2_
ruiruaiuie jaučiamas ekono- fran<^0 sudaro vaikai tarp 2 robai patenka į nosi arba 
minis krizis, bet iki šiol jis m^nes^ ir V'nnp 'ąerklę’ Palimpa prie gleivė-
dar nebuvo užliejęs visuma- 'Ą° D_1?? W™ne- Po. 16 tos membrenos, ir t“: ; 
siu ir nebuvo pasiekęs tokio lga
didelio ir aukšto laipsnio, 
kaip dabar kad susilaukėm, i

1 • v 1 • *  i _ '

sako D-ras Wvnne. Po 16 tog membrenos, ir tenai į-

W1NNIPEG, CANADA.
Apie Kulturcs Draugiją ir 

jos darbuotę.
Noriu parašyti keliatą žo

džių apie Kultūros Draugi
ją. Vos tik pusė metų kaip ji 
Įsikūrė, bet jau suspėjo su
ruošti tris piknikus ir vieną 
vakarėlį. Išpradžių draugija 
turėjo daug kliūčių, buvo 
atakuojama per laikraščius 
kaipo fašistinė. Bet ji naeko 
nebodama dirbo savo darbą 
ir daugelis pamatė jau, kad 
ji nėra jokia fašistų organi
zacija. Ji užsirašė “Kultū
ros“ žurnalą, kuriuo naudo
jasi daug jaunimo, o toliaus 
žada išsirašy ti daugiau laik
raščių ir knygų. Tik vienas 
keistas dalykas, tai tas, kad 
kiek buvo rengiama pramo
gų, tai pajamų nežino nei 
rengimo komitetas, nei 
draugijos valdyba. Man ro- 
dos, kad šitą reikalą ateity 
reikėtų sutvarkyt geriau, 
kad nekiltų kokių nesusi
pratimų. P. Š.

i

AMERIKA TURI 31,000,- 
000 MOKSLEIVIŲ.

Washingtono pranešimu, 
Amerikoje yra 31,000,000 
mokinių. Daugiau kaip 25,- 
000,000 jų lanko dar pradi
nes mokyklas, apie 4,500- 
000 eina Į high-schooles, o 
1,500,000 lanko universite
tus.

Pradinių mokyklų yra 
250,000, kuriose mokytojau
ja 850,000 mokytojų.

AR NORI DARBO?
Mes turime darbe tūkstančiams 

žmonių pardavinėt musų Botaniško 
rinkinio gyduoles. Šimtai patunku 
nuo visokių litru. Agentam duodame 
gerų uždarbį. Gali pašvęsti visų lai
kų arba atliekamus vakarus. Vyrai 
arba moterys mes išmokinsime kaip 
parduoti, susirašykite.

KAZELE’S BOTANICAL CO.
Herb Speciaifat

108 WEST BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

gaus jau neliečia.
___ _ _____ _____ Iš kur paralyžius atsiran-, vefžiasi gilyn.

Pažvelgus į šalies importą da?—šitą ligą užkrečia bak- Pr}es Ju®s kovoja.^ 
ir eksportą, matyti didelis terija. Tai yra toks mažutis *a}P vadinamas užsikrėtimo 
skirtumas nuo praeitų metų, gyvūnėlis, kad jo da niekas laikotarpis. Užsikrėtęs _as- 
Per pirmą šių metų pusme- nėra matęs, yra tik žinoma, J““* - , '
tį buvo eksportuota į užsie- kad jis visų pirmą užpuola kui susnudęs, gauna karsciOj 
ni du kartu mažiau negu tuo gleivėtą nosies ir gerklės į’1’®?- susierzina i: 
pačiu laiku praeitais metais, membreną. ..............
gi importas prašoko ekspor-; 
tą 98 tūkstančiais pesų.

Frigorifikai ir vilnų bara- jos gavęs. Daktarai mano, 
kai, kuriuose dirbdavo po 
kelias dešimtis tūkstančių 
darbininkų, dabar dauguma 
užsidarė, o kurie dar veikia, 
sumažino darbininkų skai-

krobai greitai dauginasi ir
• Kraujas

Tai yra

muo jaučiasi neramus, pas-

Ištikrųjų, retai kas savo 
gyvenime nėra tos bakteri-

kad iš kožno šimto žmonių, 
99 užsikrečia paralyžiaus 
perais, tik nevisi apserga. O 
sykį žmogaus sistema prieš 
tą ligą atsilaikė, tai jau dau-

i ir nenori 
kad kas jį judintų. Ir tuo ga
li viskas pasibaigti.

j Jeigu daug mikrobų įsi- 
gaus Į kraują, vaikas gali 
gaut vėmimo, galvos skau- 
dėjmo arba skausmų nuga
roj. Jam gali užkietėti vi
duriai, arba gali juos paleis
ti. Į kokias tris-keturias 
dienas šitie simptomai iš-

čių 95-kiais nuosimciais.Mė- giau tas žmogus nesirgs. |nyksta, jjga pereina ir tas 
......'3 ......~ *1 Paralyžiaus bakterija pa- vaikas jau niekad savo gy- 

bet eKsportuoti (enka j žmogaus nosį arba venime paralyžiaus negaus.
.................. nes ekonominis gerklę iš kito žmogaus no-' .................. . 

krizis siaučia visam pasauly. sjes arba gerklės, nors jis 
Užsidariusieji, vilnų bara- gajj išrodyt labai sveikas ir 

i kai, kurie ištraukdavo darbo ligos visai' nejausti. Yra, ma- 
; metu kelius tūkstančius dar- įOįe, žmonių, kurie patys 
bininkų iš bedarbės, šiemet neserga, tečiaus nešioja savo 
jau nebemano atsidaryti. organizme pavojingus ligų 
"'Namų statyba, kuri dar perus ir gali jais kitus už- 
stipriai veikė, paskutiniuoju krėsti, 
laiku irgi žymiai sumažėjo. 
Gi tuo tarpu imingrantų vis 
dar atvažiuoja naujų, žino
ma, dabar atvažiavusieji ir 
neturintieji nei cento, turi 
badauti ir pergyventi kar
čiausias gyvenimo valandas.

Uruguajaus pinigų kur
sas, kuris ilgą laiką svyravo 
tarp 1.70-1.89 pesų už dole
rį, dabar sparčiai ėmė kris
ti žemyn. Dabar už dolerį 
mokama 2.02 peso Darbi
ninkų dienos pragyvenimas 
yra sunkus. Prekės nors ne-, 
žymiai, bet pabrango. Ži
noma. šis ekonominio šalies 
krizis stipriausiai yra liečia
mas ir sunkiausiai pergyve
namas darbininkų. Ir štai, 
šitokia padėtis verčia kraš
to gyventojus prie revoliuci
jos, nes kitos išeities nėra. 
Dar daug tam padeda ir 
stipriai veikianti nacionalis
tų partija, kuri šiuo metu 
smarkiai puola “Colorad’o“ 
partiją, kuri dabar valdo 
valstybės vairą. Nacionalis
tai šaukia darbininkus į re
voliuciją. Dauguma darbi
ninkų, verčiami bado, prita
ria nacionalistams, nors šie 
susideda iš pačios stambio
sios buržuazijos. Daug kas 
laukia pirmos revoliucijos 
kibirkšties. Ar ji bus pa
degta darbininkų, ar stam
biosios buržuazijos, į tai i 
šiandie dauguma darbiniu- i

sos, vilnų ir kailių užversti 
sandėliai, 
nėra kur,

Paralyžiaus bakterija pa- vaikas jau niekad savo gy-

gerklę iš kito žmogaus no-( 
l nors jis Šitokį užsikrėtimą yra tu

rėjęs beveik kiekvienas iš 
mus pirm 16 metų amžiaus. 
Bėda šitokiuose atsitikimuo
se paprastai suverčiama ant 
kokio nors valgio, gėrimo, 
peršalimo ar šiaip ko nors. 
Paskui viskas užsimiršta.

i Bet žmogaus organizmas 
Kaip šita liga veikia.—Pa- jau niekad to neužmiršta, 

ralyžaus bakterijos dau- Jis pagamino ir supylė j 
giausia atakuoja žmogaus kraują tiek atsparumo, ku- 
nervų sistemą, ypač nugar- ris tuos mikrobus atrėmė, 
kaulio stygą ir apatinę sme- kad ta liga jau niekad dau- 
genų dalį. Dėlto ligonis daž- giau neprikibs. Tas atsparu- 
nai lieka suparalyžiuotas, mas pasiliks kraujuje pakol 
Dirksniai, kurie kontroliuoja žmogus bus gyvas.
rankas, kojas ir kitas kūno: Tokio atsparumo turi be
dalis, tampa tų bakterijų su- veik kiekvieno suaugusio 
nakinti, ir ligonis pradeda žmogaus kraujas, todėl įlei- 
rankų arba kojų nebevaldyt. stas Į sergančio vaiko gys- 
Jeigu tuos didesnius negali- las jis gali paveikti prieš tą 
—  ——.u....—  - ligą kaip ir vaistas.

Reikia pasakyti, kad vai
kų paralyžius šiandien tokiu 

i budu ir yra gydomas.
! Parankumo dėlei šitoks 
: kraujas yra vadinamas “tė- 
j vų kraujas“, bet jo gali pa- 
■ aukoti kas tik nori. Papras
tai iš vieno asmens nutrau
kia puskvortį kraujo. Bet 

i kadangi vieno žmogaus 
j kraujas turi daugiau atspa
rumo negu kito, tai dakta
rai paprastai sumaišo kelių 
žmonių kraują ir šitą mišinį 
čirškia sergančiam vaikui.

į Vieno puskvorčio kraujo 
užtenka 20-čiai vaikų vienų 
metų amžiaus, o dešimčiai 
vaikų 4 metų amžiaus, ir 
šešiems virš 5 metų amžiaus. 

Taigi paralyžiaus gydy
mas nelengvas. Vaistų kito- 

• kių nėra, kaip tik sveikų, su- 
šiomis dienomis Pustevnacho augusių žmonių kraujas. O 

miestely, Čekoslovakijoj, šitoks gauti jo nelengva, nes ne- 
paminklas buvc pastatytas die- daug tokių pasišventėlių y- 
vui Radigastui, kuri 1000 metu'ra, ką nori savo kraują ki-

PAMINKLAS DIEVUI.

E

įl
•J-'

RUSUA TURĖS SUMO- 
KĖT AMERIKAI $15,000,-

000.

Spalių mėnesy sueina lai
kas, kada Sovietų Rusija tu
ri sumokėt Amerikos ir Ka
nados firmoms už ūkio ma
šinas $15,000,000. Todėl A- 
merikos biznieriai dabar do
misi klausimu. :-r bolševikai j kų jau nekreipia domės. 
šitą sumą užmokės, ar ne. | Aibė B. Gumbaragis. atgal garbino vakarų slavai, 'tiems aukoti.

S
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—Gud momink, Maike! ! 
—Good morning, tėve!

" —Sei. Maike, ar tu girdė-; 
jai apie tuos svečius, ką da-Į 
bar buvo čia iš Lietuvos at-1 
važiavę?

—Netik girdėjau, bet ir( 
asmeniškai juos mačiau.

—Na, ar teisybė, Maike,! 
kad jiedu su ragais?

—Kodėl jie turėtų būti su j 
ragais, tėve? Jie žmonės 
kaip žmonės.

—Uskiuzmi, Maike, kad ' 
aš tavęs visokių daiktų klau
sinėju, bet aš, mat. cekavas- 
žmogus. Aš girdėjau, kad ' 
tiedu ponaičiukai buvo fa-1 
šistai, o musų klebonas ana 
sykį per pamokslą sakė, kad 
fašistai esą raguoti sutvėri
mai.

—Ar jiedu fašistai, ar ne, 
to aš tikrai nežinau, tėve: 
bet kad jie neturi ragų, tai aš 
žinau labai gerai.

—Olrait, Makie. o kas jie 
do per vieni? Ar jie kokie 
biznieriai, ar kas?

—Jie literatai.
—O kas tai yra, Maike. tie 

lieti ratai? į

—Ne “lieti ratai”, tėve, 
bet literatai.

—Ar tai jie lieja kokius 
ratus?

—Nė. tėve, jie tveria lite
ratūrą. Kitaip sakant, jie ra
šinėja visokius straipsnius i 
laikraščius.

—O, dabar tai jau aš su
pratau. Maike. Vadinas, jie 
yra pisoriai.

—Bet kodėl tu apie juos 
taip daug teiraujiesi, tėve?

—Čia. Maike. yra didelė 
rokunda. Matai, aš girdėjau, 
kad jiedu atvežė iš Lietuvos 
dovanų Šarkiui už tai, kad 
jis gerai faituojasi. Žinoma, 
Šarkis geras vyras ir aš jam 
to nepavydžiu. Bet jeigu jau 
tie ponaičiai vežė dovanas 
Šarkiui, tai jie turėjo ir man 
koki nors prezentą atvežti. 
•Tuk aš vyčių generolas, ga
lima sakyt, antras lietuvių 
tautos vadas, visa amžių sto
ju už savo vierą ir krauja. ir 
už toki dideli pasišventimą 
man, atsiprašant, tenka tau
tiška špyga. Tas. Maike. už
gauna mano unara. Vedluk 
to aš ir norėjau sužinot, kas 
tiedu ponai buvo per vieni, 
kad taip nekrikščioniškai su 
manim pasielgė. Jie aplenkė 
netik mane. bet. kaip aš gir
dėjau. tai ir Zosei Vitaitie- 
nei jokio prezentc neatvežė. 
Sako, Šarkio pati, kuri nie
kur da nesifaitavo. gavo ilgą 
šniūrą lietuviškų gintaru, o 
Najorko Zosė, ką išvojiojo 
visą Susivienijimą štabą, ne
gavo jokio ordino. Taigi pa
sakyk, Maike kur čia yra

tėve
į

■

teisyoė an
—Aš jau esu tau iaškinęs, 

tėve, kad teisybės žmonių 
gyvenime nėra, todėl neužsi
moka jos ir jieškot.

Kaip tai nėra?
—Nagi parodyk,

bent vieną teisybės pavyzdi. 
Kur tu ją matai?

—Bai-gali, vaike, aš neži
nau, kaip aš galėčiau tau to
ki daiktą išvirozyt. Kibą tu 
palauk, o aš užsirukysiu 
pypkę ir gerai apie tai pami- 
slvsiu

REIKALAUJA, KAD 
HOOVERIS PASI

TRAUKTŲ.
Philadelphijos protestonų 

kun. Steele pasakė, kad A- 
merikoj nebus nieko gera, 
pakol Hooveris sėdės Wa- 
shingtone. Hooveris turis 
pasitraukti, durnas prohibi
cijos Įstatymas turi būt pa
naikintas, valdžios supirkti 
kviečiai turi būti išdalyti be
darbiams. algos darbinin
kams turi būt numuštos, tuo
met Amerikoj prasidėsią ge
ri laikai.

PAJIEŠKOJIMAI.T » greitai uatomobiliais va
žiuot, o nemoka.“Ragana” Moteris, 

Kuri Galabijo Vyrus.
Pas ją ant burdo žuvo 12 

burdingierių.
Pontiac’o miestely, Michi- 

gano valstijoj, gyveno tūla 
Rose Vėrės, 48 metų am
žiaus moteris, kuri laikyda
vo “ant burdo” vyrus. Bet 
kažin kodėl pas ją “burdin- 
gieriai” vienas po kito vis 
numirdavo. Paskutinis da
bar mirė Steponas Mak, ma
tomai lenkas. Policija tą 

• moterį suėmė ir per 100 va-

Kodėl Amerikon^ 
Dantys Pyva?

Mes žinom, kaip gerus 
dantis turi Lietuvos žmonės. 
Jie niekad jų nešveičia, nie
kad pas dentistą neina, ir 
susilaukę 80 metų amžiaus 
dar gali riešutus kramtyt.

Tuo tarpu Amerikoje, kur 
taip rūpestingai dantys den- 
tistų prižiūrimi ir pačių žmo
nių kas diena šepetukais va
lomi, jie pradeda puti jau 
pas mažus vaikus.

Dentistai aiškina, kad čia 
maistas esąs kaltas. Lietuvo
je žmonės valgo šiurkščią 
duoną, todėl žmonių dantys 
tenai geriau “išsimankšto” 
ir pasidaro stipresni.

žinoma, tai yra netiesa. 
Juk jokia duona, nežiūrint 
kaip ji butų šiurkšti, niekad 
dantų taip nenušveis, kaip 
aštrus šepetukas su tam tik
rais milteliais arba pasta. 
Taigi, jeigu nuo šiurkštaus 

rtrinimo dantys stiprėtų, tai 
i pas amerikiečius jie turėtų 
j būt daug stipresni, negu pas 
į lietuvius, nes amerikiečiai 
kur kas daugiau ^avo dantis 

i trina ir šveičia. O betgi taip 
i nėra.

Reiškia, šiurkščia duona 
J ir kopūstais dantų stiprumo 
išaiškinti negalima. Tikroji 

' priežastis tur būt kitur.
Dantų stiprumo ar silpnu

mo priežastį, man rodos, tei
singiausia aiškina Indijos 
daktaras Subramaniam, ku
ris dabartiniu laiku tyrinėjo 
sanitarumą Jungtinėse Val
stijose. Jisai sako, kad skau
dami ar išpuvę dantys tarp 
Indijos kaimiečių esąs visai 
nežinomas dalykas. Indija 
vra atsilikusi nuo civilizaci
jos šalis ir kaimiečiai tenai 
nežino, kas yra šepetukas 
dantims šveisti.

Tečiaus Indijos miestelė
nai. kurie seka Europos ci
vilizaciją. vaikščioja be 
dantų, taip kaip ir europie
čiai ar amerikiečiai.

Ką gi civilizacija turi su 
tuo bendra?

Labai daug.
Civilizuotos moterys mėg

sta laikytis kvailų madų. Jos 
tori būt laibutės ir turėti 
mergišką figūrą. Būdamos 
nėščios labai susivaržo, o su
silaukusios kūdikio Įgrūda 
jam žinduką su bonkute, ir 
tegul jis sau žinosi.

Šitaip užaugintas vaikas 
dantų neturės. Nors dakta- 
•ai ir sako, kad karvės pie
nas yra taip pat geras, kaip 
ir motinos, bet gyvenimas 
narodo, kad taip nėra.

D-ras Subramaniam sako, 
jog Indijos kaimietės maiti
na vaikus savo krūtimis iki 
18 mėnesių ir 2 metų. Ir 
.cdel visi kaimiečiai tenai 
uri labai gerus dantis. Be 
:o, žmonės tenai visada bū
rą saulėje.

Na, o Lietuvoje ar ki- 
aip yra? Tenai kaimo mote- 
ys irgi maitina vaikus savo 
krūtimis iki metų ir pusant
rų. Be to, ir motinos ir vai
kai per vasarą visuomet bu- 

Į na atviram ore. 
j saulėje. 
Į Taigi išrodo, 
i dantis vaikams duoda ne 
šiurkšti duona ar žalios dar
žovės, kurių Lietuvos žmo
nės beveik nevalgo, bet mo
tinos pienas ir saulėtas oras, 

j Amerikos moterys savo 
j kūdikių krūtimis paprastai 
į nemaitina, ir todėl beveik 
j visų amerikonų dantys išpu
vę. Susilaukia žmogus 35-45 
metų, ir jau jis neturi savo 
dantų. Ne dentistas.

i

ONA BURLAKIUTĖ GA
VO 6 MĖNESIUS KALĖ

JIMO
Ona Burlakiutė, jauna ko

munistė. už organizavimu 
audėjų unijos Rhode Island 
valstijoj buvo nuteista 6 mė
nesiams kalėjimo. Vadinasi, 
gyvenam “laisvoj” Ameri
koj.

KINIJA NUPIRKO 15,000,- 
000 BUŠELIŲ KVIEČIŲ.
Washingtono žiniomis, 

Kinija nupirko iš Amerikos 
Farmų Tarybos 15,000,000 
bušelių kviečių. Taryba turi 
supirktų kviečių dar 
225.000.000 bušelių, 
nežino kur dėt.

apie 
kurių Į

AUDRA SUDAUŽĖ
LAIVĮ ANT JŪRIŲ

Pietų Amerikos pakrašty, 
kur šiomis dienomis siautė 
baisi audra, tapo sudaužy
tas ir nuskendo garlaivis 
“Colcmbia”. 234 žmonės bu
vo išgelbėti.

MIRĖ PERŠAUTAS 
NERYS.

Harlan, Ky.-
Julius Baldwin,
žiaus angliakasys, 
rifo mušeika Fleener peršo
vė.

GAR-

MAI-

m1’r ė- Čia
32 metų am- 

kuri še-

Laikraščiai praneša, kad 
Amerikos demokratų parti
ja turi da 48,1-jO skolų 
nuo pereitų prezidento rin
kimu.

KAIP ŽYGIUOJA DARBININKŲ SPORTAS j
(spūdžiai(spūdžiai iš Socialistinio gai sveikina vienas kitą. Už 

Darbininkų Internacionalo mųsų nugarų sėdi čekės— 
Kongreso Vienoje. delegatės. O štai va ir Ad- 

leris su savo be galo simpa
tingu veidu. Ir nenuilstama 

, - x__i - ta i_ > • i Adelheid Popp, austrių dar-vy rašyta. Dabar paduosi- 
mo n ominkių vaaas,

Kongreso Vienoje.
Apie patį Internacionalo 

Kongresą jau buvo “Kelei-į .» - ■ — - - • '

pais, vos kelius siekiančiais, pasiruošę Austrų proletarų 
lengvais drabužėliais, liek-į būriai.
nos, lanksčios kaip stirnos, 
linksmos ir energingos. Ju
dėjimai grakštus. Lengvu
tės sandalės vos liečia asfal- 

ir be galo tą, o gražios, plikos kojosme draugės O Kairipnė^ iu- v«*ua*> 11 ue ° gražios, pilnos kojos
rašytus “Socialdemokrate” ! ™otef;iska an£lė Adamson, ‘ prašosi molio ir skulptoriaus 
• a, 0 . n ; kuri dvelkia švelnumu ir ku-'rankc-s. Darbininkių spor-$n±X’?« EHnku i‘arti esant atkak? tas! Visi iki vieno seka mer- 
bininku snortininkoi rodė *” " ... -r •bininkų sportininkai 
Kongreso delegatams 
organizuotas spėkas.

Drg. O. Kairienė 
taip:

Sekmadienis, liepos 2G d. 
Aštuntą valandą ryto mes 
turime būti prieš parlamen
tą. šiandien Įvyksta iškil
minga Olimpiados dalyvių 
eisena, šiandien sportinin
kai parodys savo organi
zuotas jėgas kongreso dele
gatams.

Po vakar dienos spektak
lio stadione, kuris padarė gi
laus įspūdžio, kiek pavėla
vom atsikelti. Skubam už
kąsti ir bėgam važiuoti. Bet 
kas gi? Dėl demonstracijos 
tramvajai jau sustabdyti, vi
sur gatvėse žmonės raudo
nom gvazdikum pasipuošę, 
gyvi ir linksmi skuba parla
mento link. Kaip ta Viena 
vis dėlto raudona! Bet gi 
nenorim pavėluoti, imam ta- 
xi. Pavažiavęs porą gatvių. 
taxi sustoja.—nėra kelio, vi
sur minios. Išlipam ir einam 
pėsti, musų delegatų ženkle
liai laisvai skina mums ke
lią; jau nebetoli; jau mato
si parlamento rūmai, bet 
štai tuo momentu, kada 
mums reikia pereiti skersai 
gatvę, pradeda ūžti moto- 
cikliai. Kiek jų daug! Galo 
nematyt. “Raudoni velniai”, 
sakd mano draugas, links
mai šypsodamos. Lekia, u- i 
žia, vienas paskui kitą, pilni 
ūpo ir pasiryžimo. Tai buvo 
pirmieji demonstracijos da
lyviai.

Pagaliau mes jau savo 
vietose—suoluose, specialiai 
paruoštuose tai dienai, par
lamento laiptuose. Ten ran
dame musų ankstybesnius 
draugus, kurie rūpestingai 
užėmė ir mums vietas. Pa
žiūrim aplink — visi kong
reso delegatai džiaugsmin-

rodė 
savo

rašo

toja.
Į šalis nuo

Įvairios Žinios

i 

i 

visuomet į 

kad gerus| 
duoda

Nebus daugiau
Užkietėjimo

Dujų Skilvyje 
Širdies Piktumo 

Greita pagelba naudo jaut 

PepsinkSeltzer 
tašyk Ptpsinic SeltzerCo.

Wcrcesttr, Mass. o
GAUSI SAMPELJ DYKAJ

I

MOTERŲ ŽUDYTOJAS.

1

Harry Powers kitaip Corne- 
lius Pierson. kuris nesenai buvo 
areštuotas Clarksburge. W. Va., 
už moterų žudymą. Jisai susi
rasdavo kokią turtingą našlę, 
apsivesdavo s i ja, išviliodavę 

pinigus ir moterį užmušdavo. 
Čia jis parodytas su plaktuku, 
kuriuo jis užmušė paskutinę sa
vo moterį ir os 3 vaikus. Jis 
žudydavo jas West Virginijoje 

!ant savo farmos, kur jis turėjo 
pasistatęs net tam tikrą “sker
dyklą” su tuščia vieta po grin
dimis lavonams kišti.

i

I

Perskaitęs “Keleivi” nemesk 
jo i sali, bet suvyniok ir uždėjęs 
vi 2 centu štampą nusiu-k JĮ 
Lietuvon. Jis padarys ten daug 
gero.

grožio jausmo. Jau ir jos 
parlamento, dingo, išnyko kaip sapnas, 

gatvėse abiem pusėm stovi v a-,žmonės, išsirikiavę eilėmis ..Juokas. Kas čia to- 
ir sveikina ^karvtčmk ir šn :kie?—Naturfreunde— gam- t ia? J su‘|tos draugai. Mišri kompani-hT, d emons- a. ir jr • aunį ir
» , P- TS aukštas, ir žemas, ir druė-v,gatvėmis, ku-|kjs ir liesa^motį,ys ir vy.

< onsti antai ra^ jaunos mergaitės ir jau- 
ni vaikinai—visi su lazdo
mis ir kelionės maišais ant 
nugaros. Pirmoj eilėj eina 
gražus jaunas vyras ant nu
garos prisitaisęs neštuvą — 
kėdutę, kurioje sėdi gal 6 
metų berniukas, auksiniais 
garbiniuotais plaukais. Jam 
matomai labai patogu ant 
tėvo nugaros; jis ramus, dai
ros ir šypsodamos moja ran
kute. “Gražus vaikas, koks 
gražus vaikas!” karto ja mu
sų švelnus draugas Abrama- 
vičius. Minia sužavėta, vai
kas pasitraukė į savę visų a- 
kis, pavergė visų širdis, visi 
ploja sveikindami mažą 
gamtos mylėtoją.

Va ir vokiečiai. Vokiečiai 
sudaro ypatingai ilgą eiseną. 
Girdėjau, kad jų atvažiuota 
apie 30,000. Čia eina sporti
ninkai atskilų miestų: Niur- 
bergo, Leipcigo, Dresdeno ir 
kitų. Vos pradėjo eiti pir
mos Vokiečių sportininkų 
eilės, kai vokiečių delegatai 
su Reichstago pirmininku 
draugu Loebe priešaky, ma
tomai pagauti džiaugsmo ir 
pasididžiavime savo stip
riais darbininkų sporto bū
riais, vienas po kito bėga iš 
savo vietų arčiau eisenos ir 
sudaro nemažą grupę. De
monstruojančių būriai ne
nuilstamai sveikina juos. 
Kai kuriems einantiems ar
čiau spaudžia rankas. Ne
paprastai saulėtą Įspūdį pa
lieka vandens sportininkai. 
Baltais drabužiais, kiekvie
nas ant peties irklą persime
tęs kaip šautuvą. Rodėsi, 
kad jie Vienos asfalte jau
čia savo mylimą, vėsų van
deni ir karštus saulės spin
dulius. Apie tai kalbėte kal
bėjo jų įdegę veidai ir spin
dinčios akys.—Linksmu, 
lengvu žingsniu praėjo te
nisininkai su savo raketėmis 
rankose.

i Paskutiniaisiais ėjo Aus- 
Vienas mirksnis, įtrijos sportininkairTai buvo,

Pajieškau Adelės Bnltrėniutės, po 
pirmu vyru pavardė Lumas. Prašau 
a'sišaukt, turiu svarb i reikalą. Kurie 
žino kur ji randas, malonėkit pranešti. 

WM COOK (38)
3206 So. Halsted st., Chicago, I1L

Pajieškau švogerio Antano Dula- 
vičiaus, Kauno gub, Tauragės apsk^ 
Gaurės va'sč., Paeikųjų kaimo. Pir
miau gyveno St. Louis, III. Malonės 
atsišaukti aiba kurie žino kur jis 
randasi, malonės pranešti. (39) 

JUOZAS KRISčIUNAS
24 Maujer St., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau brolio Teodoro Mąrtso- 
'l»o, paeita iš Latvijos, paskutiniu 
, kartu matėmės Ams erdam, N. Y. 

įieško švogeris ir sesuo. Prašau atsi- 
1 šaukt," arba kurie žirui kur jit ran- 
l tąsi, malonėkite pranešti.

F B. DAVIS
448 Vėashington Pk. Waukegan, III.

Kalėtų miestely, netoli 
Vilniaus, per pamaldas aną
dien sugriuvo katalikų baž
nyčia. 15 žmonių buvo už
mušta ir 10 sužeista.

Kaip Mainerys Pas- NUsiTVK^TjGRmuž 
ninku Ligą Gydė.
Sakoma, kad čigonas at

pratinęs savo arklį nuo gėri
mo ir gal butų atpratinęs 
nuo ėdimo, jeigu arklys ne- vardu Uddin pastebėjo Ja- 
butų pastipęs. muros upėj plėšrųjį tigrą

Beveik taip pat buvo ir ant rąsto vandens nešamą, 
su tuo maineriu, Johnu Gor- Kadangi už kožną sugautą 
donų, kuris West Virginijoj ar užmuštą tigrą Indijos 
šiomies dienomis norėjo pa- valdžia moka tam tikrą at-j landų* be pertraukos ją tar- 
sninku dusulio ligą numarin- lyginimą, tai tas indas nieko 
ti. nelaukdamas sėdo į save

John Gordon yra dievo- valtį ir pradėjo srovės neša- 
labai tiki mą žvėrį vytis. Bet kaip tih 

jis prie tos bestijos prisiar
tino, tigras šoko į jo valtį. 
Valtis apvirto ir abudu atsi
dūrė vandeny. Tigras ėmė 
plaukt. Indas nusitvėrė jam 
už vuodegos. Kelis kartus 
tigras mėgino atsisukęs

VUODEGOS PLAUKĖ 
UPE.

Indijoj atsitinka daug į- 
domių dalykų. Štai, žinia iš 
Kalkutos sako, kad indas

—Šitie atlaikys—pasakė 
kažkas sėdinčiųjų.

Imponuojantį įspūdį darė 
Austrų jaunimo organizaci
jos. Visa eilė, būrys po bū
rio, mėlynom bliuzėm, trum
pom kelnėm apsitaisę, slin
ko pro akis įdegę, energin
gi jaunuoliai. Ir vėl karštai 
juos visi sutinkam ir paly
dim—visų viltį ir šviesią a- 
teitį.

Iš visos eisenos dalysiu 
aiškiai pasiliko atmintyje 
linksmas Austrų medžiotojų 
vaizdas. Trumpomis kelnė
mis, šviesiomis bliuzėmis ir 
tamsiais švarkais, ant galvos 
žaliomis kepuraitėmis su 
mažomis paukščio plunks
nelėmis, sunkiais batais, 
nuikiai nusiteikę. Priėję par
lamentą sustojo; išėjo dvi 
poros ir, vienam medžioto
jui priklaupus, armonikai 
pritariant, jie pašoko tautinį 
kalnėnų šoki. Sunkus judė
jimai, smagus į taktą kulnų 
trenksmas ir pliauškimas 
delnais Į savas kojas ir viens 
kitos veidus. Merginos pri
taria atitinkamais judėji
mais ir garsiu trepsėjimu. 
Juo stipriau supliauškia vei
dan, juo linksmiau, juo gy
viau šoka. Kažin ar tai ma
lonu? Veidai paraudo nuo 
smagių delnų, akys blizga. 
Įspūdis lyg ir ne visai malo
nus, matant degančius vei
dus, bet visiems linksma, vi
si kvatoja, o už vis labiau 
patys medžiotojai. Baigtas 
šokis, triukšmingas “bis”, ir 
šokis prasideda iš naujo. 
Pagaliau paskutinis turas ir 
triukšmingas minios katu
čių plojimas lydi linksmus 
medžiotojus. Eisena slenka 
toliau.

Tarpe austrių sportinin
kių matėsi labai oražių mer-. 
gaičių, ypač vieniečių. Apie 
tai, tur būt, daugiau galėtų 
pasakyti musų draugai, bet 
buvo ir labai sunkaus svorio 
sportininkių, kurios kreipė į 
save didelio dėmesio ir dėl 
savo svorio ir nuoširdaus u- 
po.

Ir dar vienas saulėtas vai
zdas. tai vaikų kuopelė. Ne
didelė, bet linksma, kaip 
žvirbliukų būrys. Įvairiais 
drabužėliais, nesuderintu 
žingsniu, laisvais judėji
mais juokdamiesi pralėkė 
rankutėmis mojodami. Tai 
“Vaikų Draugų” globoja
mieji. Ir vėl delegatai nenu
sėdi vietose, pakyla, sveiki
na mažus žvirbliukus ir plo
ja jiems katučių. Bukit lai
mingi. mažieji! Mažų vaikų

tęsėsi visomis gatvėmis, ku-! 
riomis ėjo c_____ i___„j
stadiono link. Tai ne papra
sti stebėtojai, bet idėjiniai 
draugai. Demonstrantų ir 
minių susipratimas reiškėsi 
kas minutę sveikinimais ir 
Internacionalo daina, pasa
kojo musų pažįstami iš mi
nios. -

Keliu galvą dar aukščiau 
ir į dešinę matau aukštų na
mų eilę, kurių visi langai ir 
balkonai mirga skarytėmis 
—sveikina vyrai, moters, 
vaikai—viena siela, viena 
mintim. Raudonoji Viena— 
pralekia mintyse. Penkioli
ka metų atgal kaip čia vis
kas kitaip buvo!

Eisenos priešaky —mažų
jų valstybių dalyviai. Atski
rais būriais eina švedai, suo
miai, čekai, šveicarai, estai, 
atviai, prancūzai, danai, 

belgai, anglai ir kiti. Pir
miausia pasirodo didžiuliai 
•audoni plakatai: Už tautų 
alką ir pasaulio nusiginkla
vimą. širdis smarkiau pra
deda plakti pilna vilties ir 
abejojimų... Paskiau eina į- 

{ airių rūšių sportininkai. Jų 
tiek daug, kad jau nebeat
meni vienų, kai pamatai ki- 
us. Ypatingo įspūdžio daro 
•audonosios kovos vėliavos. 
Jų daug sugrupuota vienoj 
vietoj. Draugai, nešini vė
liavomis, priėję parlamen- 
a. pradeda ;omis nlevėsuo- 
ti, orkestras griežia Inter
nacionalą. Visi stoja ir dai
nuoja drauge su muzika. 
Kiekviena organizacija turi 
savo orkestrą. Per visą eise
ną praėjo apie 200 orkestrų. 
Gražu ir įspūdinga.

Štai pradeda eiti čekai, ir 
musų kaimynės delegatės 
kaukia: “Nasdar! Nasdar!” 
Ir mes šaukiam kartu. Tas 
pats “nasdar” lekia į mus iš 
tūkstančių lupų jaunų de
monstrantų. Vienas sporti
ninkas, mažu foto aparatu 
rankose, žaibo greitumu pri
bėga prie Vienos burmistro! 
Seitz’o. 
trumpas ačiū ir jis patenkin-Į j 
tas bėga toliau.

Tik staiga “Brivi sveiks!” po orkestro mirgėjo akyse, o vienintelis. Paaugusių vaikų 
—tai musų kaimynai latviai, ausyse skambėjo širdingas organizacija “Rote Falken" 
Gražus, drausmingi kaip j Austrų darbininkų sukis: (Raudonieji sakalai) nuolat 
vienas su savo vadu Bruno, “Freundschaft!” ( 
Kalninš. Karštai sveikiname kūmas). Nuolat orkestrai 
juos. Ju daug;—keli šimtai, groja Internacionalą. Musų 
Ir vėl “Už taiką ir nusigink- draugė Purėnienė < 
lavimą”. | entuziazmu sveikina

Čia pat plakatas ir lietu- irus. Jos skambus balsas ele- _ _____ _
vių kalba. Kaip paskiau su- ktros srove lekia per galvas, tik demonstrantams, bet ir 
žinojau, tų plakatų buvo 20 sutapdams su kitais aukštais publikai, 
kalbų parašyta. Štai matosi balsais, susilieja i vieningą 
ir musų valstybės vėliava. “Freundschaft”. Kiek tolė- 
kurią aukštai iškėlęs galvą liau tyliai sėdi draugas Kip- 
neša vienintelis musų spor- ras, visu savo rimtumu kaup- 
ininkų atstovas Olimpia- damas įspūdžius ir žaibuo- 

dc j. Sėdįs greta manęs drau- damas savo didelių akinių 
gas Juozas iš džiaugsmo pa- stiklais. Šalę draugės Purė- 
šoka ir moja jau ne viena, nienės — musų nuoširdus 
bet abiem rankom. daktaras. Du gyvu tempera-

Tik staiga prieš akis pasi- mentu sutartinai reaguoja į 
rodo žavinga eisena—tai ' * ‘
suomiai ir suomės. Ypač 
kreipia dėmesį į save mer
gaitės. Vienos tautiniais rū
bais, plačiais juostuotais si
jonais ir kiklikais—juokda- 
mos, šypsodamos, gėlių vai
nikais rankose sveikina mi
nias. “Pasiutusios”—atsi-

iš antros eilės drau-
Kitos melsvais, 

dangus, trum-

i

į

Į.iura: banga po bangos, vė-* daugiau nebuvo, nevargino 
Iiava po vėliavos, orkestrą *ju dideli. Šis būrelis buvo

(Draugiš- sukinėjosi su vandens kibi- 
‘ rėliais, girdydami demons

trantus. Mano tėvas, kuris 
dideliu eiseną stebėjo kitoj vietoje, 

pasakojo, kad jaunieji “Ro
te Falken” siūlė vandeni ne

aus-

tas žmogus ir 
šventraščiui. Prisiskaitęs, 
kaip Kristus pasninkavo 40 
dienų, jisai įsivaizdavo, kad 
toks pasninkas turi būt la
bai šventas ir juo galima iš
gydyt bent kokią ligą. O 
Gordon turėjo sunkią atsh- 
mą (dusulį). Taigi jis nuta- griebti indą dantimis, bet 
rė per 40 dienų nieko neval- tas kožną sykį įgrūdo jam 
gyt ir tuo budu pasveikti. lazdą gerklėn. Ir tigras

Ir gal butų jis ligą numa- plaukė pavandeniui labai to
linęs, jeigu toks pasninkas Ii, vilkdamas paskui save 
nebūtų jį patį nuo kojų par- Uddiną. Ant galo susirinko 
bloškęs. Rosemorito gyven- daug žmonių su valtimis, 
tojai rado jį aną dieną pa- kurie apsupo tigrą ir paga- 
lindusį po apleistos krautu- liais jį užmušė, 
vės gonkomis pusgyvį ir nu
vežė į “salaveišių” namus, 
kur buvo pašauktas dakta
ras ir pripažino, kad Gor- 
donas miršta nuo bado. Jis 
buvo jau tiek nusilpęs, kad 
negalėjo nei kalbėt, nei mai
sto nuryt. Prisiėjo pavalgy
dinti jį per guminę dūdą. Po 
to iis atsigavo ir gal gyvens.

Taigi nereikia biblijos pa
sakoms tikėti.

dė. Nuvarginta ji prisnpaži- 
to, kad jai labai reikėjo pl
ūgų. Mak buvo apsidraudęs 
ant $5,000 ir apdraudą jai 
užrašęs. Todėl ji nutarė jiiį 
įunuodyt. Uždavė nuodų 
;ykį—Mak išsikosė ir pa
sveiko. Uždavė kitą sykį, jis 
irgi išsiprunkštė. Tada jinai, 
austume jį nuo kopėčių ir jis ’ 
užsimušė. ’

Policija dabar spėja, kad 
ji bus nugalabijus ir kitus 11 
savo burdingierių. Ji buvo 
au du kart ištekėjus, ir abu
du jos vyrai taipgi mirė pa
slaptingai. Dabar ji tapo 
oraminta našle “ragana”. Ji 
areštuota.

Amerikos rašytojo Don Marąuiso 12 metų amžiaus duktė, 
Barbara Marųuis, leidžia savo laikraštėlį, “Califomia Sun“, ku- 

;ris turi išviso 140 užsimokėjusių skaitytojų ir todėl yra laiko
mas mažiausiu laikraščiu visam pasauly. Jo jauna leidėja gy
vena su tėvais Beverly Hills miestely, Californijoj.

KUR DINGO 5,000 
MOTERŲ?

Chicagos policija gavo ,iš 
Įvairių Amerikos vietų 5,000 
pranešimų apie dingusias 
moteris bei merginas. Laiš-. 
kuose policija klausinėjamą, 
ar jį neturi apie tas moterių 
kokių žinių. Tų atsišaukimų 
į policiją atėję daugiausia 
dabar, kai West Virginijoje 
tapo sugautas moterų žudi
kas Powers.

į JUGOSLAVIJOJ (VES- _
TAS VISUOTINAS BAL- Su pirmu laišku prašau pasiųsti pa- 

i SAVIMAS.
Pasibaigus Jugoslavijoje 

diktatūrai, paskelbta parla
mento rinkimai ir Įvesta vi
suotinas balsavimas. Parla
mente bus 305 nariai.

APSIVEDIMAI-
Pajieškau apsivedimui draugės mer

ginos arba našlės be vaikų, ne senes
nės 28 metų. Aš esu vaikinas 24 metų.

veikslą, kurį pareikalavus grąžinsiu. 
Atsakymą duosiu kiekvienai. (39) 

O M.
2013 Hogan st. Montreal, Canada.

i

I 

į
gręžia 
gas Stepas, 
kaip šiaurės

KĄ SAKO ŽYMUS ŽMONĖS.

TORONTO, CANADA.
BIRUTĖS SALDAINIŲ GALIMA 

GAUTI
A. PAULIAUS KRAUTUVĖJE .

654 Queen St. W.

$150.00 Ant Mėnesio.
Reikalingi vyrai ir moterys, seni ir 

jauni, visuose miestuose ir miesteliuo
se, ant ūkių, Suv. Valst. ir Kanadoj. 
Norint g-auti darbą prisiųsk 4c markę 
arba daugiau, dėl informacijų, pri-
siuntimo.

L. J. CECHUS,
291 North Wells st.

(42) 
Room 600

Chicago, III.

LATVIJA GAUNA IŠ 
FRANCUZIJOS PA

SKOLĄ.
Prieš kurį laiką latvių vy
riausybė buvo pradėjusi de
rybas su prancūzų kapitali
stų grupe dėl paskolos. Da
bar derybos jau baigtos ir 
šiandien sutarčių projektas 
bus pateiktas svarstyti mini
sterių kabinetui. Susitarta 
dėl keturių sutarčių: £rys 
sutartys paliečia garvežiu, 
bėgių ir centralizacijos į- 
rengimo pristatymą ir ket
virta—piniginę paskolą ir 
geležinkelių darbų finansa
vimą. Manoma, kad grynais 
pinigais vyriausybė gaus iki 
2,000,000'*latų. Geležinkelių 
statybos finansavimui nu
matoma apie 5,000,000 la- 
tų. Iš viso paskolos suma sie
kia apie 20,000,000 latų.

Jei ministerių 
savo pritarimą duos, tai su
tartys bus pasirašytos. Pa
skola imama : 
ir Rygos-Erglių geležinke
lių linijoms.

VERA CRUZ GUBERNA
TORIUS BAŽNYČIŲ NE

SPROGDINA.
Tūlas laikas atgal Meksi

kos sostinėj buvo išsprog
dinta viena bažnyčia. Polici
ja suėmė 4 studentus atvy
kusius iš Vera Cruz valsti
jos, o katalikų kunigai pra
dėjo tuojaus sakyt, kad tuos 
studentus atvykusius iš Vera 
Cruz gubernatorius Tajeda, 
žinomas kaipo didžiausis 
bažnyčios priešininkas. Bet 
šitas kunigų tvirtinimas tapo 
užginčytas. Tajeda bažnyčių 
nesprogdinąs ir prie jokių 
slaptų organizacijų neprigu- 
lįs Suimti studentai jau pa- 
liuosuoti.

Uodai Užkapojo 21 
Karvę.

Šįmet Amerikoj nepapra
stai daug uodų, ir jie neap
sakomai biaurųs. Iš New 
Orleans pranešama, kad 
Mississippi paupy per 10 
paskutinių dienų uodai už
kapojo 21 karvę. Sveikatin
gumo valdininkai sako, kad 
nuo 1915 metų šitiek uodų 
Amerikoj da nebuvo.

Louisianos gubernatorius 
Long pranašauja revoliuciją 
Amerikoj. Farmerių susirin
kime jis anądien pasakė: U “ ■ -- -
bovelnos tiek, kad saulės per

KOMUNISTŲ AREŠTAI 
VARŠUVOJ.

Varšuvos policija padarė 
nuodugnių kratų komunistų 
tarpe. Suimta 38 komunis
tai. Rasta daug kompromi
tuojančios medžiagos, kuri 
liudija apie Varšuvos komu
nistų lyšius su Internaciona
lu.

RASTAS LAVONAS GALI 
BŪT FUDŽIMUROS.
Apie 40 mylių nuo Halifa- 

xo buvo rastas pajūry ant 
smėlio nežinomo vyro lavo
nas žaliame maudymosi ko
stiume ir su gilia žaizda gal
voje. (Manoma, kad tai 
gali būt lavonas turtingo ja
pono Fudžimuros, kuris an
dai prapuolė nuo garlaivio 
tarp Halifaxo ir Nevv Yor
ko. Sakoma, kad jis su sa
vim turėjęs daugiau miliono 
dolerių.

Silpnas Skilvis Pa- įvairus pardavhKaj. 
daromas Stiprus

Jeigu jus turite mažą apetitą ir ką muro apartmentinis namas, visad< s 
jus valgote yra sunkiai suvirškina-. įšrandavotas; mėnesinė randa $200.- 
na. aiba padaro jtms nesmagumą, pirmo aukšto aštuonių krės

tas ir pastebėkite nepaprastą page- , t,al- 4jrba šeši barbenai visuomet. Ge- 
,-ėjimą. Nuga-Tong suteiks jurus ge- Į ra proga pirkt barberiui, arba tam, 

'engvai suvirškinama. Nuga-Tone iš-1 Parduosiu už žemiausią kainą. Klausk . 
alo kūną nuo ligų perų, pašalina in-' informacijų Per laišką atsakysiu 

'estų ar pūslės pakrikimus, nuveikia ’ pardavimo priežastį ir sąlygas. (40) 
« . /> • T— • ar 1 I ^onstipaciją ir priduoda nau’ą spėkai
j | Ik I r jėgą nervams, raumenims ir gyva-
ni kJllLCIvlCj I tingiesiems organams. Nuga-Tone

Į Tz • a , .. • lyra pardavinėjamas aptiekininku.Jei-ĮKaip parodo paskutinis aptiekininkas neturi jo, paprašy- 
gyventojų surašymas, 1930 ji užsakyti dėl jus iš savo ur- Į 
metų pavasarį Jungtinėse n,n,nko 1
Valstijose buvo 122,775,- 
046 žmonės. Senių po 75 me
tus ir aukščiau tame skaičiu
je buvo 1,913,916. Dešimts 
metų atgal tokio amžiaus 
žmonių buvo tiktai 1,469,- 
704. Tai parodo, kad žmo
nių amžius eina ilgyn.

Unijų vadai Washingtone |‘ 
pranašauja, kad ateinan
čiuose prezidento rinkimuo
se laimės tas kandidatas, ku-

;jus priauginot ir prikrovėt ris eis prieš prohibiciją. Užrinkite Nuga-Tone tik per kelias die- ;ų BaTber šapa. biznis eina gerai; da- 
‘............................ - . nrohibiei^Gš nanaikfnima I ’as- ir P?steb«!;lte nepaprastą page-, 1^ dirba šeši barbenai visuomet Ge----------- --- - * pi UlllUltljOb pdlldlAHllllld -ejlm4 Nuga-Tone suteiks jums ge- į ra proga pirkt barberiui, arba tam, 

ją nebesimato; drapanų yra balsuosią 20,000,000 darbi-1-esnį apetitą ir ką jus valgysite bus kuris norėtų išmokt barbeno amatą, 
pnsiuta daugiau, negu mes ninku, 
galime per du metu sunešio-1 
ti; maisto yra daugiau, negu Į 
mes galime suvalgyt per tris ■ 
metus; medžio yra apdirbta! 
daugiau, negu galima sudė
ti į namus, jei namas butų 
pastatytas kožnam žmogui. 
Ir visa to akyvaizdoje mi
lionai musų' žmonių neturi 
kuo apsivilkti, neturi ko val
gyt ir neturi pastogės. Jeigu 
niekas šitų reikalų žmonėms 
neaprupins, tai žmonės pa
tys turės tatai padaryti.” 
Žmonės turės pasiimti, kas 
yra jų pačių rankomis paga
minta, jis sako. Tai reiškia 
revoliuciją.

NUSKENDO ŽVEJŲ 
LAIVAS.

KANADOJ PRIGĖRĖ 5 
KUNIGAI.

Kanadoj šiomis dienomis 
prigėrė Ottawos upėj 5 jau
ni katalikų kunigai, kurie

t Apie 15 mylių nuo Kana- buvo išvažiavę į Erdley 
kabinėta’ ^os Pa^ra®čio pereitą sąvai-! kempę pavasaroti. Susėdę 

tę nuskendo Amerikos žve- visi į valtį jie išsiirė upės vi
jų laivas “Elizabeth M. durin, pateko į smarkų ver- 

Rvffos-Ruianos Kinš”- Septyni jo žvejai iš- petą ir visi žuvo. Dievas ne- 
- & *■ . J. . gjirė valtimis Į krantą. padavė rankos nei vienam.

prohibicijos panaikinimą

Per laišką atsakysiu 
.... : . j

MR. STANKUS
521 Ferry St.. Easton, Pa.

PARSIDUODA FARMA
Sutinku mainyti ant namų mieste. 

117 akerių žemes su dideliu mišku. 
Vanduo teka per farmą. Budinkai 

geriausi, 10 karvių, 3 arkliai; vištos, 
kiaulės, taipgi visos mašinos ir pada
rai diibimui žemės. Apžiurėkit ypa
tiškai arba klauskite laišku informa
cijų; nėra prosą.

MRS. A. LAUK
Bos 172. Perkasie, Pa.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokio* rūšies smulkius pasi- 
garsininvus, kaip tai: pajieškoii- 
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 žodj, išskiriant pajieškojimus 
apsivedimų. kurie skaitomi po 3c 
Mažiausio apgarsinimo, minimam 
kaina 50c.
Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c. už žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravę laiikrastį. 
už pajieškojimus giminių ir drau- 
gų skaitome tik po 1c. už žodį 
Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes Kainuo
ja padarymas klišės. Todėl norint 
tai pint pajieškojimą su paveikslu 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimas ar- 
ba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS

PUIKI FARMA 
PARSIDUODA

15 akerių žemės, 2 akeriai ganyki*, 
kita dirbama, 6 ruimą siūba, miestą 
vanduo, barnė nauja dėl 20 tonų Ma
no. 30 obelių sodas, 2 telyčioa, 2 kar- . 
vės, 1 arklys, 200 vištų, naujas višti- 
ninkas dėl 800 vištų, garadžius dvieBl/ 
mašinom, visi farmos įrankiai, prie,/ 
didelio miesto Lawrenco, Mass. 3 1 
rnailės į Salėm, N. H., 1 mailė į Stei- i 
to kelią, 2 minutos nueit į mokyki* ir ’ 
10 minutų iki augštosios mokykloa. 
Upelis teka prie pat stubos. Kas no
rėtų Įsigyt puikią vietą, lai kreipia
si laišku arba ypatiškai. Parduosi* 
ant lengvų išiygų ir labai pigiai (40) 

MRS. MARY MATAS
Box 196, Salėm Depot, N. H.

Per 10 prohibicijos metų 
Amerikoje buvo konfiskuo-! 
;a 1,893,396 degtinės bra
vorėliai. Buvusis prohibici
jos valdininkas gen. And
re ws sako, kad nemažiau 
19,000,000 bravorų tebėra 
da nekonfiskuota, nes, bend- 
-ai imant, iš 10 tokių “fabri
kų” surandama tiktai vie
nas.

Amerikos Darbo Federa
cijos prezidentas Green sa
ko : “Kongresas nekontro
liuoja privatinės pramonės, 
todėl jis gali palenįgvinti 

bedarbę tiktai parūpinda
mas viešų darbų. Bet priva
tinės pramonės savininkai, 
kurie normaliu laiku samdo 
40,000,000 darbininkų, kon
troliuoja visus darbus ir jų 
pareiga yra sutrumpinti dar
bo valandas ir Įvesti 5 dienų 
sąvaitę, taip kad daugiau 
darbininku galėtu gauti dar
bo.”

Dykai!
Suvis dykai dasižinosite savo ateiti 

ir kokią laimę turėsite gyvenime, jei
gu parašysite tuojaus indėdami ke
lias štampas dėl persiuntimo. Adre
suokite: (42)

PRACTICAL SALES COMPANY 
1219 N. Irving Avė., Desk. K., 

CHICAGO. ILL.

Girių gaisruose šiaurva
karinėse valstijose paskuti
nėmis dienomis sudegė 20 
žmonių. Idaho valstijoj ap
skelbta net karo stovis ir 
griežtai uždrausta žmonėms 
i girias važiuoti. Californi- 
joj, Montanoj, Oregone ir 
VVashingtone su gaisrais ko
voja milicija ir tukstačiai 
piliečių.

253 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS

Voldemaras sako, kad da
bartinis pasaulio krizis esąs 
niekas daugiau, kaip kova 
tarp demokratijos ir fašiz
mo. Ta kova eisianti dar ke- 
liatą metų. Jeigu viršų paim
sianti demokratija, tai pa- 

i šauly užviešpatausianti ra
mybė ir gei’buvis; bet jeigu 
laimėtų fašizmas, tai kilsią? 
baisus karas.

NORĖJO APVOGTI GIN
KLU SANDĖLI KARA- 

‘ LIAUČIUJE.
Aštuoni nežinomi žmonės 

mėgino įsiveržti Į Karaliau
čiaus kareivines. Dežuruo- 
jantis sargybinis, pastebėjęs 
juos lipant per tvorą, sukėlė 
triukšmą. Nežinomi asme
nys paleido keletą šūvių, 

bet, sargybiniui iššaukus 
daugiau kareivių, buvo im
tasi užpuolikų gaudymo, ta- 
čiaus . šiems pasisekė pa
sprukti tamsoj. Ar šie asme
nys norėjo Įsiveržti į ginklų 
sandėlį, ar jie turėjo kitokių 
tikslų, iki šiol dar nesusek
ta.

Netoli Kauno anądien bu
vo primuštas automobiliaus 
nelaimėj Lietuvos teisingu
mo ministeris Žilinskis. Jam 
?są atmušti plaučiai ir jak
uos. Automobilius pataikė 
i medį ir visiškai sudužo. 
Aat, Lietuvos ponai mėgsta

Namų Daktaras
REIKALINGIAUSIA IR NAUDINGIAUSIA DAKTARIŠKA 

KNYGA, su aprašymais visokių lig’i, nurodymais kaip gydytis ir dau
gybe receptų. T* knygą parašė DR. A. J. KARALIUS, o išleido 
“MARGUTIS."

Musu s'fikatos literatūroje, tai yra vienintelė tokia knyga. Ji tūks
tančiams įteiks sveikatą. Susirgus kokia liga, jus rasite didelę pa
galbą, nes "Namų Daktaras” ne tik aprašo ligos gydymo bud*, bet 
paduoda vaistą receptą. Su ta knyga nuėjęs į bile “drugštorį” gausite 
reikalingus vaistus.

“Namą Daktaras" laukta knyga jau daug metų. Dr. A. J. Karalius 
parašė tokią knygą, kokios mes lietuviai neturėjome. Darbininkui 
žmogui ji latei naudinga. Sutaupysite daug pinigų įsigiję dakUrišk* 
knygą “Namų Daktaras.”

Kaina dabar nupiginta. Margučio skaitytojai ga 
pusę kainos. Kas užsirašo 8 menesiams “Margutį,” 
taras tekainuoja Ck Vienas Dvlena.

Užsirašykite “Margutį” 8 mėn. ož $1.00, tuomet gauaite “Namų 
Daktarą” r gi už $1.00. Siųskite money orderius arba du doleriu pa
prastam laiške šiuo adresu:

“MARGUTIS,” 2437 W. 69-th Street, CHICAGO, ILL.
Atskilai perkant, “Namų Daktaras" tvirtuose apdaruose kainuoja 

$2 00 Be aądarų $1.50. Knyga apie 200 puslapių su autoriaus paveik
slu Vyrą ir Moterų ligų nurodymai kaip gydytis.

“MARGUTIS” yra muzikos, dainų ir juokų mėnesinis žurnalas su 
gaidomis r paveikslais. Dainų mylėtojams tikras draugas. Metams 

Akainuo a -i.bO. Be “Margučio” neis linksmumo namuose. “Margu
oto yra vemntėlis dainų su gaidom*

pasauly.

Sportininkai demonstruo
ti pradėjo anksčiau negu bu
vo žadėję; jau nuo 7:30 vai. 
prasidėjo eisena ir baigėsi 
11:30 vai. Ilgai? Ne. Tos ke
turios valandos pralėkė kaip - 
4 minutės, pilnos įspūdžių, 
jauno ūpo, širdingumo, 
džiaugsmo ir vilties. Rvtinis 
miglotas dangus apie 10 
vai. žėrėjo mėlynumu, o sau
lė negailestingai degino mu
sų veidus. Tik eisenai pasi
baigus, pastebėjom savo nu
degusias nosis, kaklus ir 
rankas."

Mums dar besidalinant į- 
spudžiais, parlamento laip-

Įvykius.
Ypatingo dėmesio traukė 

į save Austrijos Schutzbun- 
do organizacija. Discipli
nuoti, suglaustomis eilėmis, 
suderintu žingsniu, koja į 
koją, kaip vienas, 
kongreso delegatus, jie vie
na akimirka pakreipė gal- tuose atsirado ir musų spor- 
vas Į parlamento pusę, sa- to atstovas. Vualio! Lai gy- 
liutuodami kongresui. Tai vuoja! Visi linksmi ir hi- 
priešnkiniai, visuomet kovai mingi ėjom pietų.

priėję

\'

IŠ AMERIKOS IŠVAŽIA
VO 7,428, (VAŽIAVO į 

3,174.
Washingtono žiniomis, 

dabar daugiau žmonių iš 
Amerikos išvažiuoja, negu 
Įvažiuoja. Per liepos mėne
sį įvažiavo 3,174, o išvažia
vo 7,428.

SUDEGĖ MOTERIS.
Bath, Me.—Pereitą suba

tą čia sudegė Mrs. Treen, 72 
metų moteris. Ji ruošė sau 
valgyt ir nuo gazinio pečiu
ko užsidegė jos drapanos, j

Temyk kaip riebalai eina!
net puodus ir skauradas nuplauna be žymių 

daugiau nereikia, net kiečiausiam 
vandeny.
Milionai vartoja Rinso skalbimo 
dienoj kad būt baltesni drabužiui 
be trynimo ar virinimo. Geriau
sias visokiai valai; vartokit flo- 
rams, sienoms, medžiams, porcelė- 
nams. čerpėms. Nėra žvyru. Gau
kit DIDELI pakečių Rinso šiandie. 

Rinso 
Granuluo’es muilas skal
bimui, dišėms ir valai.

• •♦i
JEI nori matyt kaip dišės nusi

plauna pačios—bandyk Rinso!
Jo smetor.uotos putos paliuosuoja 
riebalus akymirksny. Net sulipu
sias dišias ištraukia švariai. Pa- 
bružyk karštam vandeny—dišės iš
džius skaisčios ir šviesios be šluo
stymo.

•Mazgokit taukuotus puodus ir 
skauradas šiuo lengvu budu. Tė- 
myk kaip jie žvilga! Biskis Rinso 
duoda daug tirštą putų—dvigubai, 
puoduks už puoduką, už lengvo- 
svarius papurusius muilus. Nieko

O. ■ L . - ---------- ---------
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—Gud momink, Maike! ! 
—Good morning, tėve!

" —Sei. Maike, ar tu girdė-; 
jai apie tuos svečius, ką da-Į 
bar buvo čia iš Lietuvos at-1 
važiavę?

—Netik girdėjau, bet ir( 
asmeniškai juos mačiau.

—Na, ar teisybė, Maike,! 
kad jiedu su ragais?

—Kodėl jie turėtų būti su j 
ragais, tėve? Jie žmonės 
kaip žmonės.

—Uskiuzmi, Maike, kad ' 
aš tavęs visokių daiktų klau
sinėju, bet aš, mat. cekavas- 
žmogus. Aš girdėjau, kad ' 
tiedu ponaičiukai buvo fa-1 
šistai, o musų klebonas ana 
sykį per pamokslą sakė, kad 
fašistai esą raguoti sutvėri
mai.

—Ar jiedu fašistai, ar ne, 
to aš tikrai nežinau, tėve: 
bet kad jie neturi ragų, tai aš 
žinau labai gerai.

—Olrait, Makie. o kas jie 
do per vieni? Ar jie kokie 
biznieriai, ar kas?

—Jie literatai.
—O kas tai yra, Maike. tie 

lieti ratai? į

—Ne “lieti ratai”, tėve, 
bet literatai.

—Ar tai jie lieja kokius 
ratus?

—Nė. tėve, jie tveria lite
ratūrą. Kitaip sakant, jie ra
šinėja visokius straipsnius i 
laikraščius.

—O, dabar tai jau aš su
pratau. Maike. Vadinas, jie 
yra pisoriai.

—Bet kodėl tu apie juos 
taip daug teiraujiesi, tėve?

—Čia. Maike. yra didelė 
rokunda. Matai, aš girdėjau, 
kad jiedu atvežė iš Lietuvos 
dovanų Šarkiui už tai, kad 
jis gerai faituojasi. Žinoma, 
Šarkis geras vyras ir aš jam 
to nepavydžiu. Bet jeigu jau 
tie ponaičiai vežė dovanas 
Šarkiui, tai jie turėjo ir man 
koki nors prezentą atvežti. 
•Tuk aš vyčių generolas, ga
lima sakyt, antras lietuvių 
tautos vadas, visa amžių sto
ju už savo vierą ir krauja. ir 
už toki dideli pasišventimą 
man, atsiprašant, tenka tau
tiška špyga. Tas. Maike. už
gauna mano unara. Vedluk 
to aš ir norėjau sužinot, kas 
tiedu ponai buvo per vieni, 
kad taip nekrikščioniškai su 
manim pasielgė. Jie aplenkė 
netik mane. bet. kaip aš gir
dėjau. tai ir Zosei Vitaitie- 
nei jokio prezentc neatvežė. 
Sako, Šarkio pati, kuri nie
kur da nesifaitavo. gavo ilgą 
šniūrą lietuviškų gintaru, o 
Najorko Zosė, ką išvojiojo 
visą Susivienijimą štabą, ne
gavo jokio ordino. Taigi pa
sakyk, Maike kur čia yra

tėve
į

■

teisyoė an
—Aš jau esu tau iaškinęs, 

tėve, kad teisybės žmonių 
gyvenime nėra, todėl neužsi
moka jos ir jieškot.

Kaip tai nėra?
—Nagi parodyk,

bent vieną teisybės pavyzdi. 
Kur tu ją matai?

—Bai-gali, vaike, aš neži
nau, kaip aš galėčiau tau to
ki daiktą išvirozyt. Kibą tu 
palauk, o aš užsirukysiu 
pypkę ir gerai apie tai pami- 
slvsiu

REIKALAUJA, KAD 
HOOVERIS PASI

TRAUKTŲ.
Philadelphijos protestonų 

kun. Steele pasakė, kad A- 
merikoj nebus nieko gera, 
pakol Hooveris sėdės Wa- 
shingtone. Hooveris turis 
pasitraukti, durnas prohibi
cijos Įstatymas turi būt pa
naikintas, valdžios supirkti 
kviečiai turi būti išdalyti be
darbiams. algos darbinin
kams turi būt numuštos, tuo
met Amerikoj prasidėsią ge
ri laikai.

PAJIEŠKOJIMAI.T » greitai uatomobiliais va
žiuot, o nemoka.“Ragana” Moteris, 

Kuri Galabijo Vyrus.
Pas ją ant burdo žuvo 12 

burdingierių.
Pontiac’o miestely, Michi- 

gano valstijoj, gyveno tūla 
Rose Vėrės, 48 metų am
žiaus moteris, kuri laikyda
vo “ant burdo” vyrus. Bet 
kažin kodėl pas ją “burdin- 
gieriai” vienas po kito vis 
numirdavo. Paskutinis da
bar mirė Steponas Mak, ma
tomai lenkas. Policija tą 

• moterį suėmė ir per 100 va-

Kodėl Amerikon^ 
Dantys Pyva?

Mes žinom, kaip gerus 
dantis turi Lietuvos žmonės. 
Jie niekad jų nešveičia, nie
kad pas dentistą neina, ir 
susilaukę 80 metų amžiaus 
dar gali riešutus kramtyt.

Tuo tarpu Amerikoje, kur 
taip rūpestingai dantys den- 
tistų prižiūrimi ir pačių žmo
nių kas diena šepetukais va
lomi, jie pradeda puti jau 
pas mažus vaikus.

Dentistai aiškina, kad čia 
maistas esąs kaltas. Lietuvo
je žmonės valgo šiurkščią 
duoną, todėl žmonių dantys 
tenai geriau “išsimankšto” 
ir pasidaro stipresni.

žinoma, tai yra netiesa. 
Juk jokia duona, nežiūrint 
kaip ji butų šiurkšti, niekad 
dantų taip nenušveis, kaip 
aštrus šepetukas su tam tik
rais milteliais arba pasta. 
Taigi, jeigu nuo šiurkštaus 

rtrinimo dantys stiprėtų, tai 
i pas amerikiečius jie turėtų 
j būt daug stipresni, negu pas 
į lietuvius, nes amerikiečiai 
kur kas daugiau ^avo dantis 

i trina ir šveičia. O betgi taip 
i nėra.

Reiškia, šiurkščia duona 
J ir kopūstais dantų stiprumo 
išaiškinti negalima. Tikroji 

' priežastis tur būt kitur.
Dantų stiprumo ar silpnu

mo priežastį, man rodos, tei
singiausia aiškina Indijos 
daktaras Subramaniam, ku
ris dabartiniu laiku tyrinėjo 
sanitarumą Jungtinėse Val
stijose. Jisai sako, kad skau
dami ar išpuvę dantys tarp 
Indijos kaimiečių esąs visai 
nežinomas dalykas. Indija 
vra atsilikusi nuo civilizaci
jos šalis ir kaimiečiai tenai 
nežino, kas yra šepetukas 
dantims šveisti.

Tečiaus Indijos miestelė
nai. kurie seka Europos ci
vilizaciją. vaikščioja be 
dantų, taip kaip ir europie
čiai ar amerikiečiai.

Ką gi civilizacija turi su 
tuo bendra?

Labai daug.
Civilizuotos moterys mėg

sta laikytis kvailų madų. Jos 
tori būt laibutės ir turėti 
mergišką figūrą. Būdamos 
nėščios labai susivaržo, o su
silaukusios kūdikio Įgrūda 
jam žinduką su bonkute, ir 
tegul jis sau žinosi.

Šitaip užaugintas vaikas 
dantų neturės. Nors dakta- 
•ai ir sako, kad karvės pie
nas yra taip pat geras, kaip 
ir motinos, bet gyvenimas 
narodo, kad taip nėra.

D-ras Subramaniam sako, 
jog Indijos kaimietės maiti
na vaikus savo krūtimis iki 
18 mėnesių ir 2 metų. Ir 
.cdel visi kaimiečiai tenai 
uri labai gerus dantis. Be 
:o, žmonės tenai visada bū
rą saulėje.

Na, o Lietuvoje ar ki- 
aip yra? Tenai kaimo mote- 
ys irgi maitina vaikus savo 
krūtimis iki metų ir pusant
rų. Be to, ir motinos ir vai
kai per vasarą visuomet bu- 

Į na atviram ore. 
j saulėje. 
Į Taigi išrodo, 
i dantis vaikams duoda ne 
šiurkšti duona ar žalios dar
žovės, kurių Lietuvos žmo
nės beveik nevalgo, bet mo
tinos pienas ir saulėtas oras, 

j Amerikos moterys savo 
j kūdikių krūtimis paprastai 
į nemaitina, ir todėl beveik 
j visų amerikonų dantys išpu
vę. Susilaukia žmogus 35-45 
metų, ir jau jis neturi savo 
dantų. Ne dentistas.

i

ONA BURLAKIUTĖ GA
VO 6 MĖNESIUS KALĖ

JIMO
Ona Burlakiutė, jauna ko

munistė. už organizavimu 
audėjų unijos Rhode Island 
valstijoj buvo nuteista 6 mė
nesiams kalėjimo. Vadinasi, 
gyvenam “laisvoj” Ameri
koj.

KINIJA NUPIRKO 15,000,- 
000 BUŠELIŲ KVIEČIŲ.
Washingtono žiniomis, 

Kinija nupirko iš Amerikos 
Farmų Tarybos 15,000,000 
bušelių kviečių. Taryba turi 
supirktų kviečių dar 
225.000.000 bušelių, 
nežino kur dėt.

apie 
kurių Į

AUDRA SUDAUŽĖ
LAIVĮ ANT JŪRIŲ

Pietų Amerikos pakrašty, 
kur šiomis dienomis siautė 
baisi audra, tapo sudaužy
tas ir nuskendo garlaivis 
“Colcmbia”. 234 žmonės bu
vo išgelbėti.

MIRĖ PERŠAUTAS 
NERYS.

Harlan, Ky.-
Julius Baldwin,
žiaus angliakasys, 
rifo mušeika Fleener peršo
vė.

GAR-

MAI-

m1’r ė- Čia
32 metų am- 

kuri še-

Laikraščiai praneša, kad 
Amerikos demokratų parti
ja turi da 48,1-jO skolų 
nuo pereitų prezidento rin
kimu.

KAIP ŽYGIUOJA DARBININKŲ SPORTAS j
(spūdžiai(spūdžiai iš Socialistinio gai sveikina vienas kitą. Už 

Darbininkų Internacionalo mųsų nugarų sėdi čekės— 
Kongreso Vienoje. delegatės. O štai va ir Ad- 

leris su savo be galo simpa
tingu veidu. Ir nenuilstama 

, - x__i - ta i_ > • i Adelheid Popp, austrių dar-vy rašyta. Dabar paduosi- 
mo n ominkių vaaas,

Kongreso Vienoje.
Apie patį Internacionalo 

Kongresą jau buvo “Kelei-į .» - ■ — - - • '

pais, vos kelius siekiančiais, pasiruošę Austrų proletarų 
lengvais drabužėliais, liek-į būriai.
nos, lanksčios kaip stirnos, 
linksmos ir energingos. Ju
dėjimai grakštus. Lengvu
tės sandalės vos liečia asfal- 

ir be galo tą, o gražios, plikos kojosme draugės O Kairipnė^ iu- v«*ua*> 11 ue ° gražios, pilnos kojos
rašytus “Socialdemokrate” ! ™otef;iska an£lė Adamson, ‘ prašosi molio ir skulptoriaus 
• a, 0 . n ; kuri dvelkia švelnumu ir ku-'rankc-s. Darbininkių spor-$n±X’?« EHnku i‘arti esant atkak? tas! Visi iki vieno seka mer- 
bininku snortininkoi rodė *” " ... -r •bininkų sportininkai 
Kongreso delegatams 
organizuotas spėkas.

Drg. O. Kairienė 
taip:

Sekmadienis, liepos 2G d. 
Aštuntą valandą ryto mes 
turime būti prieš parlamen
tą. šiandien Įvyksta iškil
minga Olimpiados dalyvių 
eisena, šiandien sportinin
kai parodys savo organi
zuotas jėgas kongreso dele
gatams.

Po vakar dienos spektak
lio stadione, kuris padarė gi
laus įspūdžio, kiek pavėla
vom atsikelti. Skubam už
kąsti ir bėgam važiuoti. Bet 
kas gi? Dėl demonstracijos 
tramvajai jau sustabdyti, vi
sur gatvėse žmonės raudo
nom gvazdikum pasipuošę, 
gyvi ir linksmi skuba parla
mento link. Kaip ta Viena 
vis dėlto raudona! Bet gi 
nenorim pavėluoti, imam ta- 
xi. Pavažiavęs porą gatvių. 
taxi sustoja.—nėra kelio, vi
sur minios. Išlipam ir einam 
pėsti, musų delegatų ženkle
liai laisvai skina mums ke
lią; jau nebetoli; jau mato
si parlamento rūmai, bet 
štai tuo momentu, kada 
mums reikia pereiti skersai 
gatvę, pradeda ūžti moto- 
cikliai. Kiek jų daug! Galo 
nematyt. “Raudoni velniai”, 
sakd mano draugas, links
mai šypsodamos. Lekia, u- i 
žia, vienas paskui kitą, pilni 
ūpo ir pasiryžimo. Tai buvo 
pirmieji demonstracijos da
lyviai.

Pagaliau mes jau savo 
vietose—suoluose, specialiai 
paruoštuose tai dienai, par
lamento laiptuose. Ten ran
dame musų ankstybesnius 
draugus, kurie rūpestingai 
užėmė ir mums vietas. Pa
žiūrim aplink — visi kong
reso delegatai džiaugsmin-

rodė 
savo

rašo

toja.
Į šalis nuo

Įvairios Žinios

i 

i 

visuomet į 

kad gerus| 
duoda

Nebus daugiau
Užkietėjimo

Dujų Skilvyje 
Širdies Piktumo 

Greita pagelba naudo jaut 

PepsinkSeltzer 
tašyk Ptpsinic SeltzerCo.

Wcrcesttr, Mass. o
GAUSI SAMPELJ DYKAJ

I

MOTERŲ ŽUDYTOJAS.

1

Harry Powers kitaip Corne- 
lius Pierson. kuris nesenai buvo 
areštuotas Clarksburge. W. Va., 
už moterų žudymą. Jisai susi
rasdavo kokią turtingą našlę, 
apsivesdavo s i ja, išviliodavę 

pinigus ir moterį užmušdavo. 
Čia jis parodytas su plaktuku, 
kuriuo jis užmušė paskutinę sa
vo moterį ir os 3 vaikus. Jis 
žudydavo jas West Virginijoje 

!ant savo farmos, kur jis turėjo 
pasistatęs net tam tikrą “sker
dyklą” su tuščia vieta po grin
dimis lavonams kišti.

i

I

Perskaitęs “Keleivi” nemesk 
jo i sali, bet suvyniok ir uždėjęs 
vi 2 centu štampą nusiu-k JĮ 
Lietuvon. Jis padarys ten daug 
gero.

grožio jausmo. Jau ir jos 
parlamento, dingo, išnyko kaip sapnas, 

gatvėse abiem pusėm stovi v a-,žmonės, išsirikiavę eilėmis ..Juokas. Kas čia to- 
ir sveikina ^karvtčmk ir šn :kie?—Naturfreunde— gam- t ia? J su‘|tos draugai. Mišri kompani-hT, d emons- a. ir jr • aunį ir
» , P- TS aukštas, ir žemas, ir druė-v,gatvėmis, ku-|kjs ir liesa^motį,ys ir vy.

< onsti antai ra^ jaunos mergaitės ir jau- 
ni vaikinai—visi su lazdo
mis ir kelionės maišais ant 
nugaros. Pirmoj eilėj eina 
gražus jaunas vyras ant nu
garos prisitaisęs neštuvą — 
kėdutę, kurioje sėdi gal 6 
metų berniukas, auksiniais 
garbiniuotais plaukais. Jam 
matomai labai patogu ant 
tėvo nugaros; jis ramus, dai
ros ir šypsodamos moja ran
kute. “Gražus vaikas, koks 
gražus vaikas!” karto ja mu
sų švelnus draugas Abrama- 
vičius. Minia sužavėta, vai
kas pasitraukė į savę visų a- 
kis, pavergė visų širdis, visi 
ploja sveikindami mažą 
gamtos mylėtoją.

Va ir vokiečiai. Vokiečiai 
sudaro ypatingai ilgą eiseną. 
Girdėjau, kad jų atvažiuota 
apie 30,000. Čia eina sporti
ninkai atskilų miestų: Niur- 
bergo, Leipcigo, Dresdeno ir 
kitų. Vos pradėjo eiti pir
mos Vokiečių sportininkų 
eilės, kai vokiečių delegatai 
su Reichstago pirmininku 
draugu Loebe priešaky, ma
tomai pagauti džiaugsmo ir 
pasididžiavime savo stip
riais darbininkų sporto bū
riais, vienas po kito bėga iš 
savo vietų arčiau eisenos ir 
sudaro nemažą grupę. De
monstruojančių būriai ne
nuilstamai sveikina juos. 
Kai kuriems einantiems ar
čiau spaudžia rankas. Ne
paprastai saulėtą Įspūdį pa
lieka vandens sportininkai. 
Baltais drabužiais, kiekvie
nas ant peties irklą persime
tęs kaip šautuvą. Rodėsi, 
kad jie Vienos asfalte jau
čia savo mylimą, vėsų van
deni ir karštus saulės spin
dulius. Apie tai kalbėte kal
bėjo jų įdegę veidai ir spin
dinčios akys.—Linksmu, 
lengvu žingsniu praėjo te
nisininkai su savo raketėmis 
rankose.

i Paskutiniaisiais ėjo Aus- 
Vienas mirksnis, įtrijos sportininkairTai buvo,

Pajieškau Adelės Bnltrėniutės, po 
pirmu vyru pavardė Lumas. Prašau 
a'sišaukt, turiu svarb i reikalą. Kurie 
žino kur ji randas, malonėkit pranešti. 

WM COOK (38)
3206 So. Halsted st., Chicago, I1L

Pajieškau švogerio Antano Dula- 
vičiaus, Kauno gub, Tauragės apsk^ 
Gaurės va'sč., Paeikųjų kaimo. Pir
miau gyveno St. Louis, III. Malonės 
atsišaukti aiba kurie žino kur jis 
randasi, malonės pranešti. (39) 

JUOZAS KRISčIUNAS
24 Maujer St., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau brolio Teodoro Mąrtso- 
'l»o, paeita iš Latvijos, paskutiniu 
, kartu matėmės Ams erdam, N. Y. 

įieško švogeris ir sesuo. Prašau atsi- 
1 šaukt," arba kurie žirui kur jit ran- 
l tąsi, malonėkite pranešti.

F B. DAVIS
448 Vėashington Pk. Waukegan, III.

Kalėtų miestely, netoli 
Vilniaus, per pamaldas aną
dien sugriuvo katalikų baž
nyčia. 15 žmonių buvo už
mušta ir 10 sužeista.

Kaip Mainerys Pas- NUsiTVK^TjGRmuž 
ninku Ligą Gydė.
Sakoma, kad čigonas at

pratinęs savo arklį nuo gėri
mo ir gal butų atpratinęs 
nuo ėdimo, jeigu arklys ne- vardu Uddin pastebėjo Ja- 
butų pastipęs. muros upėj plėšrųjį tigrą

Beveik taip pat buvo ir ant rąsto vandens nešamą, 
su tuo maineriu, Johnu Gor- Kadangi už kožną sugautą 
donų, kuris West Virginijoj ar užmuštą tigrą Indijos 
šiomies dienomis norėjo pa- valdžia moka tam tikrą at-j landų* be pertraukos ją tar- 
sninku dusulio ligą numarin- lyginimą, tai tas indas nieko 
ti. nelaukdamas sėdo į save

John Gordon yra dievo- valtį ir pradėjo srovės neša- 
labai tiki mą žvėrį vytis. Bet kaip tih 

jis prie tos bestijos prisiar
tino, tigras šoko į jo valtį. 
Valtis apvirto ir abudu atsi
dūrė vandeny. Tigras ėmė 
plaukt. Indas nusitvėrė jam 
už vuodegos. Kelis kartus 
tigras mėgino atsisukęs

VUODEGOS PLAUKĖ 
UPE.

Indijoj atsitinka daug į- 
domių dalykų. Štai, žinia iš 
Kalkutos sako, kad indas

—Šitie atlaikys—pasakė 
kažkas sėdinčiųjų.

Imponuojantį įspūdį darė 
Austrų jaunimo organizaci
jos. Visa eilė, būrys po bū
rio, mėlynom bliuzėm, trum
pom kelnėm apsitaisę, slin
ko pro akis įdegę, energin
gi jaunuoliai. Ir vėl karštai 
juos visi sutinkam ir paly
dim—visų viltį ir šviesią a- 
teitį.

Iš visos eisenos dalysiu 
aiškiai pasiliko atmintyje 
linksmas Austrų medžiotojų 
vaizdas. Trumpomis kelnė
mis, šviesiomis bliuzėmis ir 
tamsiais švarkais, ant galvos 
žaliomis kepuraitėmis su 
mažomis paukščio plunks
nelėmis, sunkiais batais, 
nuikiai nusiteikę. Priėję par
lamentą sustojo; išėjo dvi 
poros ir, vienam medžioto
jui priklaupus, armonikai 
pritariant, jie pašoko tautinį 
kalnėnų šoki. Sunkus judė
jimai, smagus į taktą kulnų 
trenksmas ir pliauškimas 
delnais Į savas kojas ir viens 
kitos veidus. Merginos pri
taria atitinkamais judėji
mais ir garsiu trepsėjimu. 
Juo stipriau supliauškia vei
dan, juo linksmiau, juo gy
viau šoka. Kažin ar tai ma
lonu? Veidai paraudo nuo 
smagių delnų, akys blizga. 
Įspūdis lyg ir ne visai malo
nus, matant degančius vei
dus, bet visiems linksma, vi
si kvatoja, o už vis labiau 
patys medžiotojai. Baigtas 
šokis, triukšmingas “bis”, ir 
šokis prasideda iš naujo. 
Pagaliau paskutinis turas ir 
triukšmingas minios katu
čių plojimas lydi linksmus 
medžiotojus. Eisena slenka 
toliau.

Tarpe austrių sportinin
kių matėsi labai oražių mer-. 
gaičių, ypač vieniečių. Apie 
tai, tur būt, daugiau galėtų 
pasakyti musų draugai, bet 
buvo ir labai sunkaus svorio 
sportininkių, kurios kreipė į 
save didelio dėmesio ir dėl 
savo svorio ir nuoširdaus u- 
po.

Ir dar vienas saulėtas vai
zdas. tai vaikų kuopelė. Ne
didelė, bet linksma, kaip 
žvirbliukų būrys. Įvairiais 
drabužėliais, nesuderintu 
žingsniu, laisvais judėji
mais juokdamiesi pralėkė 
rankutėmis mojodami. Tai 
“Vaikų Draugų” globoja
mieji. Ir vėl delegatai nenu
sėdi vietose, pakyla, sveiki
na mažus žvirbliukus ir plo
ja jiems katučių. Bukit lai
mingi. mažieji! Mažų vaikų

tęsėsi visomis gatvėmis, ku-! 
riomis ėjo c_____ i___„j
stadiono link. Tai ne papra
sti stebėtojai, bet idėjiniai 
draugai. Demonstrantų ir 
minių susipratimas reiškėsi 
kas minutę sveikinimais ir 
Internacionalo daina, pasa
kojo musų pažįstami iš mi
nios. -

Keliu galvą dar aukščiau 
ir į dešinę matau aukštų na
mų eilę, kurių visi langai ir 
balkonai mirga skarytėmis 
—sveikina vyrai, moters, 
vaikai—viena siela, viena 
mintim. Raudonoji Viena— 
pralekia mintyse. Penkioli
ka metų atgal kaip čia vis
kas kitaip buvo!

Eisenos priešaky —mažų
jų valstybių dalyviai. Atski
rais būriais eina švedai, suo
miai, čekai, šveicarai, estai, 
atviai, prancūzai, danai, 

belgai, anglai ir kiti. Pir
miausia pasirodo didžiuliai 
•audoni plakatai: Už tautų 
alką ir pasaulio nusiginkla
vimą. širdis smarkiau pra
deda plakti pilna vilties ir 
abejojimų... Paskiau eina į- 

{ airių rūšių sportininkai. Jų 
tiek daug, kad jau nebeat
meni vienų, kai pamatai ki- 
us. Ypatingo įspūdžio daro 
•audonosios kovos vėliavos. 
Jų daug sugrupuota vienoj 
vietoj. Draugai, nešini vė
liavomis, priėję parlamen- 
a. pradeda ;omis nlevėsuo- 
ti, orkestras griežia Inter
nacionalą. Visi stoja ir dai
nuoja drauge su muzika. 
Kiekviena organizacija turi 
savo orkestrą. Per visą eise
ną praėjo apie 200 orkestrų. 
Gražu ir įspūdinga.

Štai pradeda eiti čekai, ir 
musų kaimynės delegatės 
kaukia: “Nasdar! Nasdar!” 
Ir mes šaukiam kartu. Tas 
pats “nasdar” lekia į mus iš 
tūkstančių lupų jaunų de
monstrantų. Vienas sporti
ninkas, mažu foto aparatu 
rankose, žaibo greitumu pri
bėga prie Vienos burmistro! 
Seitz’o. 
trumpas ačiū ir jis patenkin-Į j 
tas bėga toliau.

Tik staiga “Brivi sveiks!” po orkestro mirgėjo akyse, o vienintelis. Paaugusių vaikų 
—tai musų kaimynai latviai, ausyse skambėjo širdingas organizacija “Rote Falken" 
Gražus, drausmingi kaip j Austrų darbininkų sukis: (Raudonieji sakalai) nuolat 
vienas su savo vadu Bruno, “Freundschaft!” ( 
Kalninš. Karštai sveikiname kūmas). Nuolat orkestrai 
juos. Ju daug;—keli šimtai, groja Internacionalą. Musų 
Ir vėl “Už taiką ir nusigink- draugė Purėnienė < 
lavimą”. | entuziazmu sveikina

Čia pat plakatas ir lietu- irus. Jos skambus balsas ele- _ _____ _
vių kalba. Kaip paskiau su- ktros srove lekia per galvas, tik demonstrantams, bet ir 
žinojau, tų plakatų buvo 20 sutapdams su kitais aukštais publikai, 
kalbų parašyta. Štai matosi balsais, susilieja i vieningą 
ir musų valstybės vėliava. “Freundschaft”. Kiek tolė- 
kurią aukštai iškėlęs galvą liau tyliai sėdi draugas Kip- 
neša vienintelis musų spor- ras, visu savo rimtumu kaup- 
ininkų atstovas Olimpia- damas įspūdžius ir žaibuo- 

dc j. Sėdįs greta manęs drau- damas savo didelių akinių 
gas Juozas iš džiaugsmo pa- stiklais. Šalę draugės Purė- 
šoka ir moja jau ne viena, nienės — musų nuoširdus 
bet abiem rankom. daktaras. Du gyvu tempera-

Tik staiga prieš akis pasi- mentu sutartinai reaguoja į 
rodo žavinga eisena—tai ' * ‘
suomiai ir suomės. Ypač 
kreipia dėmesį į save mer
gaitės. Vienos tautiniais rū
bais, plačiais juostuotais si
jonais ir kiklikais—juokda- 
mos, šypsodamos, gėlių vai
nikais rankose sveikina mi
nias. “Pasiutusios”—atsi-

iš antros eilės drau-
Kitos melsvais, 

dangus, trum-

i

į

Į.iura: banga po bangos, vė-* daugiau nebuvo, nevargino 
Iiava po vėliavos, orkestrą *ju dideli. Šis būrelis buvo

(Draugiš- sukinėjosi su vandens kibi- 
‘ rėliais, girdydami demons

trantus. Mano tėvas, kuris 
dideliu eiseną stebėjo kitoj vietoje, 

pasakojo, kad jaunieji “Ro
te Falken” siūlė vandeni ne

aus-

tas žmogus ir 
šventraščiui. Prisiskaitęs, 
kaip Kristus pasninkavo 40 
dienų, jisai įsivaizdavo, kad 
toks pasninkas turi būt la
bai šventas ir juo galima iš
gydyt bent kokią ligą. O 
Gordon turėjo sunkią atsh- 
mą (dusulį). Taigi jis nuta- griebti indą dantimis, bet 
rė per 40 dienų nieko neval- tas kožną sykį įgrūdo jam 
gyt ir tuo budu pasveikti. lazdą gerklėn. Ir tigras

Ir gal butų jis ligą numa- plaukė pavandeniui labai to
linęs, jeigu toks pasninkas Ii, vilkdamas paskui save 
nebūtų jį patį nuo kojų par- Uddiną. Ant galo susirinko 
bloškęs. Rosemorito gyven- daug žmonių su valtimis, 
tojai rado jį aną dieną pa- kurie apsupo tigrą ir paga- 
lindusį po apleistos krautu- liais jį užmušė, 
vės gonkomis pusgyvį ir nu
vežė į “salaveišių” namus, 
kur buvo pašauktas dakta
ras ir pripažino, kad Gor- 
donas miršta nuo bado. Jis 
buvo jau tiek nusilpęs, kad 
negalėjo nei kalbėt, nei mai
sto nuryt. Prisiėjo pavalgy
dinti jį per guminę dūdą. Po 
to iis atsigavo ir gal gyvens.

Taigi nereikia biblijos pa
sakoms tikėti.

dė. Nuvarginta ji prisnpaži- 
to, kad jai labai reikėjo pl
ūgų. Mak buvo apsidraudęs 
ant $5,000 ir apdraudą jai 
užrašęs. Todėl ji nutarė jiiį 
įunuodyt. Uždavė nuodų 
;ykį—Mak išsikosė ir pa
sveiko. Uždavė kitą sykį, jis 
irgi išsiprunkštė. Tada jinai, 
austume jį nuo kopėčių ir jis ’ 
užsimušė. ’

Policija dabar spėja, kad 
ji bus nugalabijus ir kitus 11 
savo burdingierių. Ji buvo 
au du kart ištekėjus, ir abu
du jos vyrai taipgi mirė pa
slaptingai. Dabar ji tapo 
oraminta našle “ragana”. Ji 
areštuota.

Amerikos rašytojo Don Marąuiso 12 metų amžiaus duktė, 
Barbara Marųuis, leidžia savo laikraštėlį, “Califomia Sun“, ku- 

;ris turi išviso 140 užsimokėjusių skaitytojų ir todėl yra laiko
mas mažiausiu laikraščiu visam pasauly. Jo jauna leidėja gy
vena su tėvais Beverly Hills miestely, Californijoj.

KUR DINGO 5,000 
MOTERŲ?

Chicagos policija gavo ,iš 
Įvairių Amerikos vietų 5,000 
pranešimų apie dingusias 
moteris bei merginas. Laiš-. 
kuose policija klausinėjamą, 
ar jį neturi apie tas moterių 
kokių žinių. Tų atsišaukimų 
į policiją atėję daugiausia 
dabar, kai West Virginijoje 
tapo sugautas moterų žudi
kas Powers.

į JUGOSLAVIJOJ (VES- _
TAS VISUOTINAS BAL- Su pirmu laišku prašau pasiųsti pa- 

i SAVIMAS.
Pasibaigus Jugoslavijoje 

diktatūrai, paskelbta parla
mento rinkimai ir Įvesta vi
suotinas balsavimas. Parla
mente bus 305 nariai.

APSIVEDIMAI-
Pajieškau apsivedimui draugės mer

ginos arba našlės be vaikų, ne senes
nės 28 metų. Aš esu vaikinas 24 metų.

veikslą, kurį pareikalavus grąžinsiu. 
Atsakymą duosiu kiekvienai. (39) 

O M.
2013 Hogan st. Montreal, Canada.

i

I 

į
gręžia 
gas Stepas, 
kaip šiaurės

KĄ SAKO ŽYMUS ŽMONĖS.

TORONTO, CANADA.
BIRUTĖS SALDAINIŲ GALIMA 

GAUTI
A. PAULIAUS KRAUTUVĖJE .

654 Queen St. W.

$150.00 Ant Mėnesio.
Reikalingi vyrai ir moterys, seni ir 

jauni, visuose miestuose ir miesteliuo
se, ant ūkių, Suv. Valst. ir Kanadoj. 
Norint g-auti darbą prisiųsk 4c markę 
arba daugiau, dėl informacijų, pri-
siuntimo.

L. J. CECHUS,
291 North Wells st.

(42) 
Room 600

Chicago, III.

LATVIJA GAUNA IŠ 
FRANCUZIJOS PA

SKOLĄ.
Prieš kurį laiką latvių vy
riausybė buvo pradėjusi de
rybas su prancūzų kapitali
stų grupe dėl paskolos. Da
bar derybos jau baigtos ir 
šiandien sutarčių projektas 
bus pateiktas svarstyti mini
sterių kabinetui. Susitarta 
dėl keturių sutarčių: £rys 
sutartys paliečia garvežiu, 
bėgių ir centralizacijos į- 
rengimo pristatymą ir ket
virta—piniginę paskolą ir 
geležinkelių darbų finansa
vimą. Manoma, kad grynais 
pinigais vyriausybė gaus iki 
2,000,000'*latų. Geležinkelių 
statybos finansavimui nu
matoma apie 5,000,000 la- 
tų. Iš viso paskolos suma sie
kia apie 20,000,000 latų.

Jei ministerių 
savo pritarimą duos, tai su
tartys bus pasirašytos. Pa
skola imama : 
ir Rygos-Erglių geležinke
lių linijoms.

VERA CRUZ GUBERNA
TORIUS BAŽNYČIŲ NE

SPROGDINA.
Tūlas laikas atgal Meksi

kos sostinėj buvo išsprog
dinta viena bažnyčia. Polici
ja suėmė 4 studentus atvy
kusius iš Vera Cruz valsti
jos, o katalikų kunigai pra
dėjo tuojaus sakyt, kad tuos 
studentus atvykusius iš Vera 
Cruz gubernatorius Tajeda, 
žinomas kaipo didžiausis 
bažnyčios priešininkas. Bet 
šitas kunigų tvirtinimas tapo 
užginčytas. Tajeda bažnyčių 
nesprogdinąs ir prie jokių 
slaptų organizacijų neprigu- 
lįs Suimti studentai jau pa- 
liuosuoti.

Uodai Užkapojo 21 
Karvę.

Šįmet Amerikoj nepapra
stai daug uodų, ir jie neap
sakomai biaurųs. Iš New 
Orleans pranešama, kad 
Mississippi paupy per 10 
paskutinių dienų uodai už
kapojo 21 karvę. Sveikatin
gumo valdininkai sako, kad 
nuo 1915 metų šitiek uodų 
Amerikoj da nebuvo.

Louisianos gubernatorius 
Long pranašauja revoliuciją 
Amerikoj. Farmerių susirin
kime jis anądien pasakė: U “ ■ -- -
bovelnos tiek, kad saulės per

KOMUNISTŲ AREŠTAI 
VARŠUVOJ.

Varšuvos policija padarė 
nuodugnių kratų komunistų 
tarpe. Suimta 38 komunis
tai. Rasta daug kompromi
tuojančios medžiagos, kuri 
liudija apie Varšuvos komu
nistų lyšius su Internaciona
lu.

RASTAS LAVONAS GALI 
BŪT FUDŽIMUROS.
Apie 40 mylių nuo Halifa- 

xo buvo rastas pajūry ant 
smėlio nežinomo vyro lavo
nas žaliame maudymosi ko
stiume ir su gilia žaizda gal
voje. (Manoma, kad tai 
gali būt lavonas turtingo ja
pono Fudžimuros, kuris an
dai prapuolė nuo garlaivio 
tarp Halifaxo ir Nevv Yor
ko. Sakoma, kad jis su sa
vim turėjęs daugiau miliono 
dolerių.

Silpnas Skilvis Pa- įvairus pardavhKaj. 
daromas Stiprus

Jeigu jus turite mažą apetitą ir ką muro apartmentinis namas, visad< s 
jus valgote yra sunkiai suvirškina-. įšrandavotas; mėnesinė randa $200.- 
na. aiba padaro jtms nesmagumą, pirmo aukšto aštuonių krės

tas ir pastebėkite nepaprastą page- , t,al- 4jrba šeši barbenai visuomet. Ge- 
,-ėjimą. Nuga-Tong suteiks jurus ge- Į ra proga pirkt barberiui, arba tam, 

'engvai suvirškinama. Nuga-Tone iš-1 Parduosiu už žemiausią kainą. Klausk . 
alo kūną nuo ligų perų, pašalina in-' informacijų Per laišką atsakysiu 

'estų ar pūslės pakrikimus, nuveikia ’ pardavimo priežastį ir sąlygas. (40) 
« . /> • T— • ar 1 I ^onstipaciją ir priduoda nau’ą spėkai
j | Ik I r jėgą nervams, raumenims ir gyva-
ni kJllLCIvlCj I tingiesiems organams. Nuga-Tone

Į Tz • a , .. • lyra pardavinėjamas aptiekininku.Jei-ĮKaip parodo paskutinis aptiekininkas neturi jo, paprašy- 
gyventojų surašymas, 1930 ji užsakyti dėl jus iš savo ur- Į 
metų pavasarį Jungtinėse n,n,nko 1
Valstijose buvo 122,775,- 
046 žmonės. Senių po 75 me
tus ir aukščiau tame skaičiu
je buvo 1,913,916. Dešimts 
metų atgal tokio amžiaus 
žmonių buvo tiktai 1,469,- 
704. Tai parodo, kad žmo
nių amžius eina ilgyn.

Unijų vadai Washingtone |‘ 
pranašauja, kad ateinan
čiuose prezidento rinkimuo
se laimės tas kandidatas, ku-

;jus priauginot ir prikrovėt ris eis prieš prohibiciją. Užrinkite Nuga-Tone tik per kelias die- ;ų BaTber šapa. biznis eina gerai; da- 
‘............................ - . nrohibiei^Gš nanaikfnima I ’as- ir P?steb«!;lte nepaprastą page-, 1^ dirba šeši barbenai visuomet Ge----------- --- - * pi UlllUltljOb pdlldlAHllllld -ejlm4 Nuga-Tone suteiks jums ge- į ra proga pirkt barberiui, arba tam, 

ją nebesimato; drapanų yra balsuosią 20,000,000 darbi-1-esnį apetitą ir ką jus valgysite bus kuris norėtų išmokt barbeno amatą, 
pnsiuta daugiau, negu mes ninku, 
galime per du metu sunešio-1 
ti; maisto yra daugiau, negu Į 
mes galime suvalgyt per tris ■ 
metus; medžio yra apdirbta! 
daugiau, negu galima sudė
ti į namus, jei namas butų 
pastatytas kožnam žmogui. 
Ir visa to akyvaizdoje mi
lionai musų' žmonių neturi 
kuo apsivilkti, neturi ko val
gyt ir neturi pastogės. Jeigu 
niekas šitų reikalų žmonėms 
neaprupins, tai žmonės pa
tys turės tatai padaryti.” 
Žmonės turės pasiimti, kas 
yra jų pačių rankomis paga
minta, jis sako. Tai reiškia 
revoliuciją.

NUSKENDO ŽVEJŲ 
LAIVAS.

KANADOJ PRIGĖRĖ 5 
KUNIGAI.

Kanadoj šiomis dienomis 
prigėrė Ottawos upėj 5 jau
ni katalikų kunigai, kurie

t Apie 15 mylių nuo Kana- buvo išvažiavę į Erdley 
kabinėta’ ^os Pa^ra®čio pereitą sąvai-! kempę pavasaroti. Susėdę 

tę nuskendo Amerikos žve- visi į valtį jie išsiirė upės vi
jų laivas “Elizabeth M. durin, pateko į smarkų ver- 

Rvffos-Ruianos Kinš”- Septyni jo žvejai iš- petą ir visi žuvo. Dievas ne- 
- & *■ . J. . gjirė valtimis Į krantą. padavė rankos nei vienam.

prohibicijos panaikinimą

Per laišką atsakysiu 
.... : . j

MR. STANKUS
521 Ferry St.. Easton, Pa.

PARSIDUODA FARMA
Sutinku mainyti ant namų mieste. 

117 akerių žemes su dideliu mišku. 
Vanduo teka per farmą. Budinkai 

geriausi, 10 karvių, 3 arkliai; vištos, 
kiaulės, taipgi visos mašinos ir pada
rai diibimui žemės. Apžiurėkit ypa
tiškai arba klauskite laišku informa
cijų; nėra prosą.

MRS. A. LAUK
Bos 172. Perkasie, Pa.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokio* rūšies smulkius pasi- 
garsininvus, kaip tai: pajieškoii- 
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 žodj, išskiriant pajieškojimus 
apsivedimų. kurie skaitomi po 3c 
Mažiausio apgarsinimo, minimam 
kaina 50c.
Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c. už žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravę laiikrastį. 
už pajieškojimus giminių ir drau- 
gų skaitome tik po 1c. už žodį 
Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes Kainuo
ja padarymas klišės. Todėl norint 
tai pint pajieškojimą su paveikslu 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimas ar- 
ba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS

PUIKI FARMA 
PARSIDUODA

15 akerių žemės, 2 akeriai ganyki*, 
kita dirbama, 6 ruimą siūba, miestą 
vanduo, barnė nauja dėl 20 tonų Ma
no. 30 obelių sodas, 2 telyčioa, 2 kar- . 
vės, 1 arklys, 200 vištų, naujas višti- 
ninkas dėl 800 vištų, garadžius dvieBl/ 
mašinom, visi farmos įrankiai, prie,/ 
didelio miesto Lawrenco, Mass. 3 1 
rnailės į Salėm, N. H., 1 mailė į Stei- i 
to kelią, 2 minutos nueit į mokyki* ir ’ 
10 minutų iki augštosios mokykloa. 
Upelis teka prie pat stubos. Kas no
rėtų Įsigyt puikią vietą, lai kreipia
si laišku arba ypatiškai. Parduosi* 
ant lengvų išiygų ir labai pigiai (40) 

MRS. MARY MATAS
Box 196, Salėm Depot, N. H.

Per 10 prohibicijos metų 
Amerikoje buvo konfiskuo-! 
;a 1,893,396 degtinės bra
vorėliai. Buvusis prohibici
jos valdininkas gen. And
re ws sako, kad nemažiau 
19,000,000 bravorų tebėra 
da nekonfiskuota, nes, bend- 
-ai imant, iš 10 tokių “fabri
kų” surandama tiktai vie
nas.

Amerikos Darbo Federa
cijos prezidentas Green sa
ko : “Kongresas nekontro
liuoja privatinės pramonės, 
todėl jis gali palenįgvinti 

bedarbę tiktai parūpinda
mas viešų darbų. Bet priva
tinės pramonės savininkai, 
kurie normaliu laiku samdo 
40,000,000 darbininkų, kon
troliuoja visus darbus ir jų 
pareiga yra sutrumpinti dar
bo valandas ir Įvesti 5 dienų 
sąvaitę, taip kad daugiau 
darbininku galėtu gauti dar
bo.”

Dykai!
Suvis dykai dasižinosite savo ateiti 

ir kokią laimę turėsite gyvenime, jei
gu parašysite tuojaus indėdami ke
lias štampas dėl persiuntimo. Adre
suokite: (42)

PRACTICAL SALES COMPANY 
1219 N. Irving Avė., Desk. K., 

CHICAGO. ILL.

Girių gaisruose šiaurva
karinėse valstijose paskuti
nėmis dienomis sudegė 20 
žmonių. Idaho valstijoj ap
skelbta net karo stovis ir 
griežtai uždrausta žmonėms 
i girias važiuoti. Californi- 
joj, Montanoj, Oregone ir 
VVashingtone su gaisrais ko
voja milicija ir tukstačiai 
piliečių.

253 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS

Voldemaras sako, kad da
bartinis pasaulio krizis esąs 
niekas daugiau, kaip kova 
tarp demokratijos ir fašiz
mo. Ta kova eisianti dar ke- 
liatą metų. Jeigu viršų paim
sianti demokratija, tai pa- 

i šauly užviešpatausianti ra
mybė ir gei’buvis; bet jeigu 
laimėtų fašizmas, tai kilsią? 
baisus karas.

NORĖJO APVOGTI GIN
KLU SANDĖLI KARA- 

‘ LIAUČIUJE.
Aštuoni nežinomi žmonės 

mėgino įsiveržti Į Karaliau
čiaus kareivines. Dežuruo- 
jantis sargybinis, pastebėjęs 
juos lipant per tvorą, sukėlė 
triukšmą. Nežinomi asme
nys paleido keletą šūvių, 

bet, sargybiniui iššaukus 
daugiau kareivių, buvo im
tasi užpuolikų gaudymo, ta- 
čiaus . šiems pasisekė pa
sprukti tamsoj. Ar šie asme
nys norėjo Įsiveržti į ginklų 
sandėlį, ar jie turėjo kitokių 
tikslų, iki šiol dar nesusek
ta.

Netoli Kauno anądien bu
vo primuštas automobiliaus 
nelaimėj Lietuvos teisingu
mo ministeris Žilinskis. Jam 
?są atmušti plaučiai ir jak
uos. Automobilius pataikė 
i medį ir visiškai sudužo. 
Aat, Lietuvos ponai mėgsta

Namų Daktaras
REIKALINGIAUSIA IR NAUDINGIAUSIA DAKTARIŠKA 

KNYGA, su aprašymais visokių lig’i, nurodymais kaip gydytis ir dau
gybe receptų. T* knygą parašė DR. A. J. KARALIUS, o išleido 
“MARGUTIS."

Musu s'fikatos literatūroje, tai yra vienintelė tokia knyga. Ji tūks
tančiams įteiks sveikatą. Susirgus kokia liga, jus rasite didelę pa
galbą, nes "Namų Daktaras” ne tik aprašo ligos gydymo bud*, bet 
paduoda vaistą receptą. Su ta knyga nuėjęs į bile “drugštorį” gausite 
reikalingus vaistus.

“Namą Daktaras" laukta knyga jau daug metų. Dr. A. J. Karalius 
parašė tokią knygą, kokios mes lietuviai neturėjome. Darbininkui 
žmogui ji latei naudinga. Sutaupysite daug pinigų įsigiję dakUrišk* 
knygą “Namų Daktaras.”

Kaina dabar nupiginta. Margučio skaitytojai ga 
pusę kainos. Kas užsirašo 8 menesiams “Margutį,” 
taras tekainuoja Ck Vienas Dvlena.

Užsirašykite “Margutį” 8 mėn. ož $1.00, tuomet gauaite “Namų 
Daktarą” r gi už $1.00. Siųskite money orderius arba du doleriu pa
prastam laiške šiuo adresu:

“MARGUTIS,” 2437 W. 69-th Street, CHICAGO, ILL.
Atskilai perkant, “Namų Daktaras" tvirtuose apdaruose kainuoja 

$2 00 Be aądarų $1.50. Knyga apie 200 puslapių su autoriaus paveik
slu Vyrą ir Moterų ligų nurodymai kaip gydytis.

“MARGUTIS” yra muzikos, dainų ir juokų mėnesinis žurnalas su 
gaidomis r paveikslais. Dainų mylėtojams tikras draugas. Metams 

Akainuo a -i.bO. Be “Margučio” neis linksmumo namuose. “Margu
oto yra vemntėlis dainų su gaidom*

pasauly.

Sportininkai demonstruo
ti pradėjo anksčiau negu bu
vo žadėję; jau nuo 7:30 vai. 
prasidėjo eisena ir baigėsi 
11:30 vai. Ilgai? Ne. Tos ke
turios valandos pralėkė kaip - 
4 minutės, pilnos įspūdžių, 
jauno ūpo, širdingumo, 
džiaugsmo ir vilties. Rvtinis 
miglotas dangus apie 10 
vai. žėrėjo mėlynumu, o sau
lė negailestingai degino mu
sų veidus. Tik eisenai pasi
baigus, pastebėjom savo nu
degusias nosis, kaklus ir 
rankas."

Mums dar besidalinant į- 
spudžiais, parlamento laip-

Įvykius.
Ypatingo dėmesio traukė 

į save Austrijos Schutzbun- 
do organizacija. Discipli
nuoti, suglaustomis eilėmis, 
suderintu žingsniu, koja į 
koją, kaip vienas, 
kongreso delegatus, jie vie
na akimirka pakreipė gal- tuose atsirado ir musų spor- 
vas Į parlamento pusę, sa- to atstovas. Vualio! Lai gy- 
liutuodami kongresui. Tai vuoja! Visi linksmi ir hi- 
priešnkiniai, visuomet kovai mingi ėjom pietų.

priėję

\'

IŠ AMERIKOS IŠVAŽIA
VO 7,428, (VAŽIAVO į 

3,174.
Washingtono žiniomis, 

dabar daugiau žmonių iš 
Amerikos išvažiuoja, negu 
Įvažiuoja. Per liepos mėne
sį įvažiavo 3,174, o išvažia
vo 7,428.

SUDEGĖ MOTERIS.
Bath, Me.—Pereitą suba

tą čia sudegė Mrs. Treen, 72 
metų moteris. Ji ruošė sau 
valgyt ir nuo gazinio pečiu
ko užsidegė jos drapanos, j

Temyk kaip riebalai eina!
net puodus ir skauradas nuplauna be žymių 

daugiau nereikia, net kiečiausiam 
vandeny.
Milionai vartoja Rinso skalbimo 
dienoj kad būt baltesni drabužiui 
be trynimo ar virinimo. Geriau
sias visokiai valai; vartokit flo- 
rams, sienoms, medžiams, porcelė- 
nams. čerpėms. Nėra žvyru. Gau
kit DIDELI pakečių Rinso šiandie. 

Rinso 
Granuluo’es muilas skal
bimui, dišėms ir valai.

• •♦i
JEI nori matyt kaip dišės nusi

plauna pačios—bandyk Rinso!
Jo smetor.uotos putos paliuosuoja 
riebalus akymirksny. Net sulipu
sias dišias ištraukia švariai. Pa- 
bružyk karštam vandeny—dišės iš
džius skaisčios ir šviesios be šluo
stymo.

•Mazgokit taukuotus puodus ir 
skauradas šiuo lengvu budu. Tė- 
myk kaip jie žvilga! Biskis Rinso 
duoda daug tirštą putų—dvigubai, 
puoduks už puoduką, už lengvo- 
svarius papurusius muilus. Nieko

O. ■ L . - ---------- ---------
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Portugalijos Žmogėdra

Frederick N. Zihlma, kurį 
Moose (“Briedžių”) organizaci
jos suvažiavimas išsirinko vy
riausiu savo "diktatorium.*

▼ -i

♦ ♦

♦ *

IVYRIAUSIS “BRIEDIS”.

Daug kas yra įsitikinę, gų, užmušusį ir suvalgiusi 
kad kai kuriose nuošalesnė- jos motiną, 
se, mažiau apgyventose Por-. Mergaitė buvo liudininkė 
tųgalijos dalyse dar yra kanibališkų savo auklėtojo į*__- - _i__ rr_ ___ x y?
legenda? 
laikraščio bendradarbis nu
tarė atydžiai šį reikalą iš
tirti. Dviejų draugų lydi
mas, jis leidosi automobi
liu į kelionę aplink Portu
galiją. Vieną vakarą jie su
stojo nuošalioj vietoj esan
čiame mažame kaimely La- 
dorrio. Šiame kaimely yra 
tik vienas nakvynės namas, 
kurį laiko senas ispanas. Va- 
kare, susėdu? valgy! vaka
rienės, žurnalistas paklausė 
senuką:

—Ar tamsta tiki, kad Por
tugalijoj dar yra žmogėd
rų?

—Ar tikiu?... As tą tik
riausiai žinau.

Senukas papasakojo žur
nalistui vieną nuotikį, kuris 
vėliau pasirodė esąs visai 
teisingas.

Prie Aravilos, Taga įlan
kos pakrantėse gyvena ra
miausi ir taikiausi Portuga
lijos valstiečiai. Jie yra labai 
dori žmonės ir be galo darb
štus. Jaunos mergaitės drįs- 
sta pažvelgti tik į tokį vy
riškį, už kurio jos sutiktų te
kėti.

Valstiečiai padeda vieni 
kitiems dirbti įvairius dar
bus ir šiaip kuo galėdami. 
Jų tarpe nėra labai turtingų, 
bet ir vargo bei elgetavimo 
nieks nepažįsta. If vis dėlto 
šioje idiliškiausioje vietoje 
per 20 metų įvyko 6 baisus 
nusikaltimai... Nė vienas 
vietos gyventojas apie juos 
neprasitarė nė žodžio. Poli
cijos tardymai nedavė jokių, 
rezultatų, nes niekas nieko1 virkščiai, 
nepaliudijo. tJ

Pirmas nusikaltimas įvy-,n°s krypties 
ko prieš 20 metų.

Vienoje menkutėje trobe
lėje gyveno našlė vardu Ro
žė su savo kelių mėnesių 
amžiaus dukrele. Rožė buvo 
jauna ir graži moteris. Vie
ną rytą kaimynai labai nu
stebo nematydami visą lai-, ... _
ką jos pasirodant. Jiems pa- giausia vieta lėktuvams. To- 
sirodė kaž kas įtartina. Su- dėl ateities aviacijoj stratos- 
sirinkę artimesnieji kaimy- jera bus. svarbiausias kelias 
nai pradėjo belstis į jos na
muke duris. Bet nieks neat
siliepė. Viduje girdėjosi tik, . . . ,
vaikelį verkiant. Tuojaus veik 16 kilometrų aukštu-,' oju> sudužti pasiekus ze- 
buvo išlaužtos durvs. Bet L Y- pasiekė stratosferą. I mę. Ilgai nelaukdamas, drą- 
Rožės niekur nesimatė. Ką jis ten matė, “Keleivy” pus lakūnas^ 2,400 metrų

Kelias dienas susirūpinę buvo iš dalies rašyta.; ap^turnoj iššoko su para- 
kaimynai ieškojo dingusios, T ačiau Piccardas nėra pir- siutu ir laimingai nusileido. 
Rožės, bet niekur jos suras- mas žmogus, kuris mėgino; ^etimkus po to, Graz mėgi- 
ti negalėjo. Vieni pradėjo, kuo aukščiau pakilti nuo že- 
manyti, kad Rožė, kankina- mės- Štai trumpas oro dra
ma ilgesio mirus jos vyrui, šuolių sąrašas. Pirmą aukš- 
nusižudė: kiti tvirtino, kad ;tumo rekordą pastatė bro- 
ji pabėgo. Laikas bėgo, o,kai Montgolfierai 1783 me- 
apie Rožę nebuvo jokių ži- ? tais, pakilę baliunu 300 met- 
nių.

Vaikelį auklėti pas save 
pasiėmė vienas tame pačia
me kaime gyvenąs senukas. 
Nors jis nebuvo dingusios 
našlės giminietis, bet vaikelį 
labai rūpestingai auklėjo ir 
jį mylėjo.

Praslinko 
Rožė namo 
vieną dieną 
rasta nelaimingosios mote
ries galva. Ir tik viena gal
va. Galima sau įsivaizduo
ti vietos gyventojų baimę, 
kada padėjus visas pastan
gas kūno niekur nepavyko 
rasti. Ir 20 metų bėgyje to
je pačioje vietoj buvo ras
tos tam tikrais laikotarpiais 
dar penkios galvos, dingusių 
moterų ir vaikų taip pat pa
slaptingai. kai dingo jauna 
našlė Rožė.

Ir tik prieš mėnesį pavyko 
išaiškinti nusikaltėlį.

Šiuo baisiu 
butą žmogėdros 
senuko, kuris paėmė 
save auklėti dingusios Ro
žės dukterį. Paslaptis iškilo 
aikštėn tik šiomis dienomis, 
senukui mirus. Jo auklėtinė 
—Rožės dukrelė — papasa
kojo visą teisybę apie žmo-

žmogėdrų. Kuo paremta ši,puotų. Ji matė, kaip jis par- 
° Vieno Lissabono. sinešdavo namo užmuštų 

i moterų ir vaikų lavonus, ku
riems visuomet buvo nu
pjaustytos galvos. Parsine
šęs namo jis virdavo žmogie
ną ir su pasigardžiavimu ją 
valgydavo. Senukas prigra
sė užmušiąs mergaitę, jei ji 
apie tai nors žodį išsitar
sianti kaimynams. Mergaitė 
beveik 20 metų išgyveno 
matvdama tokius baisius ir 
šiurpulingus vaizdus, tačiau 
niekam neprasitarė nė pusės 
žodžio. Tik senukui mirus ji 
išdryso aikštėn iškelti visą 
šia šiurpulinga paslaptį.

“L. ž.”

i

SPROGIMAS KODAKŲ 
DIRBTUVĖJ.

Rochester. N. Y.— East- 
mano kodakų dirbtuvėj čia 
Įvyko sprogimas, kuris už
mušė 4 žmones ir sužeidė 
12.

umoristika

GENEROLO 2UUKOVSKIO
SAPNAS.

Aukštybių Tyrėjai.
Piccardo pirmtakunai.

Laimingai pasibaigęs švei
carų profesoriaus Piccardo 
pakilimas Į aukštesniuosius 
oro sluoksnius vėl atminė vi
są eilę beveik pamirštų žmo
nių, kurie mėgino tą pati 
padaryti dar prieš jį.

Kol žmonės nemokėjo 
skraidyti, tol aukštųjų oro 
sluoksnių tyrinėjimas turė
jo reikšmės tik meteorologi
jai ir fizikai. Dabar, siekiant 
vis didesnių greitumų, yra 
reikalo susipažinti ir užka
riauti vis aukštesnius oro 
sluoksnius. Atmosfera yra 
įprasta skirti į dvi dalis—į 
troposferą ir stratosferą. 
Troposfera yra toji oro da
lis, kurioj eina visos oro at
mainos, t. y. debesys, aud- 

1. Stratosferoj, at- 
, oro atmainų jau 

nėra: ten nuolat pučia vie- 
i vėjai ir amži

nai šviečia saulė. Tempera
tūra ten pastovi: apie 50 
laipsnių šalčio. Stratosferos 
oras yra labai retas, taip kad 
žmogus joj gali išsilaikyti 
tik aklinai uždarytoj kame
roj. Bet dėl savo oro pasto
vumo stratosfera yra pato-

i 1875 m. pakilo į viršų trys 
mokslininkai: Tissandier,
Sivel ir Croce-Spinelli. Jų 
baliunas pakilo 8,000 metrų, 
bet kai nusileido, tai du iš 

’ mokslininkų buvo jau negv- 
į* vi. 1899 m. baliunu pakilo 

du profesoriai, Berson ir šu- 
ring. Pasiekę 10,500 metrų, 
abudu nustojo sąmonės, bet 
dar suspėjo paleisti baliuną 
žemyn. 6,000 metrų aukštu
moj jie vėl atsipeikėjo ir lai
mingai pasiekė žemę, čia, 
apžiurėjus matavimo instru
mentus, buvo nustatyta, kad 
baliunas buvo pasiekęs 10,- 
800 metių. šis aukštumo re
kordas buvo pamuštas tik 
1907 m., kaip du italai per
skrido baliunu aukščiausią 
Europoj Mont Blanc kalną, 
pakilę lig 16,000 metrų auk
štumos

Po pasaulinio karo vėl at
gijo pastangos kuo aukščiau 
nuo žemės pakilti. 1926 m. 
francuzas Callize aeroplanu 
pakilo 12,442 metrus. 1928 
m. ispanų artilerijos majo
rai Garcia pakilo baliunu, 
bet nusileido netoli Madri
do negyvas. Baliuno pinti
nėj matavimo instrumentai 
rodė 12,000 metrų aukščio. 
1928 m. Amerikos kapitonas 
Graz pastatė naują pasauli
nį aukštumo rekordą baliu
nu, pasiekęs 12,945 metrų, 

ilgoms ir greitoms kelio- Paleidęs baliuną žemyn, 
nėms. į Graz pastebėjo, kad jis taip

cjvm nJ Prof. Piccardas pakilo be-greitai krinta, kad kilo pa- 
Tuojaus veik 16 kilometru aukštu- Yojus sudužti pasieki!

f

Apie dvarą Lietuvoje 
Generolas taip galvojo: 
Ne Kalėdom, tai Velykom 
Legijonai jos su pikom, 
Karabinais ar kardais. 
Lietuvos lygiais laukais, 
Po įsakymo maršalo. 
Padarysim Kaunui galą! 
Visą kraštą tuoj užplusim, 
Ką paliksim, ką užmušim, 
Ir įvesim žemėj tylą 
Apie Vilniaus painią bylą. 
O tada parietę usus, 
Mes užplusim naikint prusus. 
Dusia pergalę net jaučia. 
Tuoj paimsim Karaliaučių. 
Ten pastatę tvirtą koją, 
Mes pažvelgsim į Liepoją. 
Gi iš ten... iš ten... — į Rygą... 
Kas mums Ženeva ir Lyga! 
Puikus uostas, gražus miestas... 
Plauks bekonai, kiaušiai.sviestas 
Drobės pramonei plis plotas, 
O į maišą kimšim zlotus.

i rų aukštumo. Paskui, 1862 
m., anglas Glaisher moksliš
kais tikslais baliunu pasiekė 
8500 metrų. Tačiau dėl oro 
stokos jis toj aukštumoj ap
alpo ir tik jo palydovui pa
vyko dantimis patraukti vir
velę, kuri atidarė baliuno 

savaitės. ventiliatorių ir baliuną pa
leido žemyn.

dvi 
negrįžo. Staiga 
laukuose buvo

nusikaltėliu 
?—to paties 

pas

no pakilti dar aukščiau, bet 
ši kaną nepavyko, ir jis žu
vo.

Tik šiais metais prof. Pic- 
cardas beveik trimis kilo
metrais pralenkė kapitono 
Graz’o rekordą. Tačiau tai 
tik yra aukštumos, kurių pa
siekė žmonės. Baliunai be 
žmonių, pasirodo, yra daug 
geresni oro lakūnai, nes, 
kaip matyt iš instrumentų, 
tokie baliunai yra pasiekę 
net 30.000 metrų aukštumą! 
Taip aukštai žmonės dar ne
greit galės pakilti.

Žino, Kur Jieškot Senvičių
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Nacionaliame Yellowstone Par ke meškos valkiojasi palaidos ir 
taip pripratusios prie turistų, kad kas tik palieka automobi
lį neuždarytą, jos tuojaus atei na apžiūrėt senvičius.

Ltagvao Badas Išnokti AaglftaL
Raukius reftalingiaurių dodlių it 

pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir raprantamai, kad kiekvienas 
rali greitai išmokt kalbėt angliškai. 
Joje telpa netik atskiri žodžiai, bet či*- 
li sakiniai, pasikalbėjimai darbo jieš- 
kant, važiuojant kur nors, nuėjus 
krautuvėn, pas daktarų, pas barzda
skutį, pas kriaučių, ir tt. Su fonetiškų 
ištarimu ir gramatika. Antra padidin
ta ir pagerinta laida. Sutaisė St. 
MichelaouM PusL 86................ 36c.
tam* ta tairm. Labai įdomi ir pamo

kinanti knyga. Iš jot sužinosi, aaip 
Žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo ra gamta ir kaip rivijiz&vc- 
sL Daugeliu paveikslų įvairių rasių 
žmonių, vyrų ir moterų. Pagal E. Rėk
liu parašė Z. Aleksa. So. Bustos, 
Msaa., 1912 m, pusi. 68................ SSe.
Paparčio Riedąs ir zetariM kitos 

apysakos: (1) Neužritiirintis Vyras; 
(2) Žydinti Giria; (3) Klrida; (4) Ke
nkta. Jose nurodomu kaip-žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt................................... Me.
Uravfų IdzByaų Isterija JaškoviriaiM

Dainosi. Jei nori žinoti, kaip seno
lėj lietuviai gyveno, tai perskaityt ši
ta knygų. Iš jos dasižir.csi, kad vyrai 
turėjo daug pačių, o žmonos po kelis 
vyras. Labai užimanti jr pamokinanti 
knyga. Su paveikslais, Paras* Z. 
Alekna. ........................................
Drūtuose audeklo apdaruose .... 7*e.
Kodėl Aš Netaria i Dievų? — Arba

Tikėjimo Kriiūka. Kiekvienas geras 
katalikas ir laisvamanis privalo 
j* perskaityti. 64 pud.................. 20*.

Ssr Muių Bočiai Gyveno? — Arba 
tyrinėjimas, kur buvo pirmntiiri 

žmonių lopšinė. Knyga labai 
mokinanti Parašė Z. Aleksa 74 p. Me

StabaMUtaka Ltatava iš Aramo* Pra
eities. Knygutės įtalpą susideda iš 

sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy- 
riškių šventė*; (3) Lietuviai He*:z vel- 
lūsia; (4) Paskutiniai lietuvių dievai. 
Parašė Z. Aleksa So. Boston, 
1912 m., pusi. 32............................lūe.

Biblija Satyroj*. — Labai įdomi b 
juokinga knyga su 379 puikiais pa- 

remslais, perstatančiai* įvairius u jO- 
tikius nuo prie* sutvėrimo p^umfic 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs ai* 
knygų niekas nesigailės. 832 pus
kapiai. Kama •••••••«••>••••• 81—00

Kaip Senovės tesaės Persistatydave
Saa žemę. — Labai įdomus senovės 

filosofų daieidimai apie žemės išvaiz
dų. Pagal daugelį autorių parašė 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: “14- 
drkščiai Metalas arba Kaip Ataira- 
io Kalboa.” Parašė Z. Aleksa. 
10 pus i........................................ M<
OeUca Reflria žmogui G*rt te Valgyt?

—Dėlto, kad norisi, atsakys kozs 
nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delkc 
rietas maistas duoda daugiau spėkų, 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, draskos ir kitą panašią da
lykų? Kode! jam reikia riebalų? M 
tuos klausimus suprasi tiktai iš štoi 
knygutė*. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina..................   Ma
Lytiško* Ligos te kaip nuo jų apstaaa-

goti Parašė D-ras F. Matulaitis. 
Antra, peržiūrėta ir pagerinta lai
da. Kaina .................................... 28c.
Tabaku, kaip jis žmonėms kenkia.

Liaukimės rūkę! Pagal A. Apolovų 
te daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. So. Boston, M2sa.. 
1909 m., pusi. 03...........................  26e
Lietuvai Reepublikoe Istorija tr Ž*a- 

lapis. — Šitas veikalas parodo, kaip 
nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvo* 
spėkos vedė kovų su care valdžia, fr 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tų val
džių rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios b 
kaip ji buvo apskelbta respublika 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapte 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalia yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli
ka ir kaip ji išrodo, čia telpa vist 
svarbesni dokumentai: Steigiamoje 
Seimo nutarimai, taikos sutartis so 
bolševikais, sutartis su latviais, apra
šymai visų mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu 
vas, kuris apšviečia visų Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... 81.00 
Drūtai* audeklo apdarais..........81 -H
Ben-Har. — Istoriška apysaka B

Kristaus laikų. Parašė Lew 
Wallace. 472 pusL.......................82.00
Aaižbee Dainos, šioj knygutėj telpa

44 geriausių Jovaro dainų. Joe tin
ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie, taip ir susirinkimuose. 
Pusi. 32. ........................................ Me.
E31ės ir Straipsniai. Šioj knygoj talpa

23 gražios eilės, daugybė straips
nių, juokų, ir tt. Puikiai ilma- 
truota 95 pusi.................................Me.

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE.

“limyUb Karieta.** Vtanarrikami 
komedija-farau. Parašė K. S. Kar- 

povičiua, ir Saaižtedavirnaa Pagal Sa- 
tartiaa. N. V. Koneekio dialogas, vertė 
tpyšaa. Labai užimanti, meiliška ko
medija ir perstatymui tinkamaa 
dialogas, So. Boston, 1918 m..... 10c.

“O. 8. S.* arba MaMnė Iškilmė. -
Vieno akto farsas, labai juokingas 

Ir geras poratatymri. Kaina .... lfie

PtaRys Suvedžiotojas, Vieno veiksmo
Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga- 

a juokingas veikalėlis. Dalyvauja i 
toters ir S vyrai

:aaiga Medė, Vieno valksmo Komedi
ja. Parašė Ben. Rumšas. Juokingas

veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 2 mo
tetą. Abu veikalėliai vienoje kny- 
Rktėje. Ksiss 26c.

MbUlBtai. Tragedija trijuose aktuose.
Veikalaa perstoto nužudymų caro 

Aleksandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš- 
vtao reikalaujamos tik 28 ypatos. 
S*. Boaton, 1913, pusL 61...............25c.
•eaata Aatano Stebuklas. Dviejų vei

kimų komedija. Perstatymui reikia
10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo
šimas atima apš* 2 valandų......... 26c.

žfaigsais Prie Šviesos. Vieno akto vaiz
delis ir monologas Našlaitė. Parašė

K S. Lietuvaitė. So. Boston, Mass., 
1814 rm, pusL 23............................. 10c.
“Salomėja,“ arba keto buvo nukirsti 

šv. Jonui galva. Drama vienam* 
akte, parašyta garsaus anglų rišti 
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti.................................. Me

i Ir tuojau vėl pasijuto 
Tarpduryje savo buto.

i
—A. kad jus visus kur galas! 
Prieš akis apdėtas stalas. 
Tik ne vynais, o... žmogiena... 
Slankioja šešėliai sienom. 
Be galvų, be rankų, kojų, 
Vienas keikia, kits vaitoja, 
O nepaprasta esybė 
Jam į kulšę skaudžiai žnybia 
Ir pirštu į stalą rodo: 
“Valgyk, panie, mnie nie szkoda. 
čia chochluški po kazacki, 
čia Silezijos kielbaski...
Nors čia viskas tik žmogiena, 
Tamstos ryklei eis per vieną, 
štai lietuviška kiauliena, 
šit bitkeliai po moskovski— 
Valgyk, panie žulikowski!’ 
Ponas ryja išsijuosęs. 
Varva prakaitas per nosį. 
Tas gardus, tas dar gardesnis, 
Tas kietokas, tas minkštesnis. 
Bet gana; jau bloga daros... 
Gaubia didvyrį košmaras; 
Nors dar godžios akys mato, 
Generolą šiurpas krato, 
O baidyklė valgyt gundo... 
čia svajotojas pabunda.

Spiritus.

1

Generolui seilė bėga. 
Jisai jaučia naują jėgą. 
Lenkia bumą po burnelės; 
Šmėkšo akyse mergelės 
(Musų Zosės, Petronėlės), 
Karo laukas, eskadronai, 
Karo grobio ešalonai. • 
Trumpas raportas Moscickiui.... 
Jis čia pat pas Chropovickį. 
Ant apdėto valgiais stalo . 
Knarkia dešinė maršalo. 
Knarkia taip, jog virpa sienos. 
Uždengė akis blakstienos. 
Tik pirštu lėkštėj vedžioja 
Ir saldžiai saldžiai sapnuoja.

..Jis keleiviu apsirengęs, 
Galvą skrybėle pridengęs. 
Lėtu žingsniu kelią tiesia 
Naktį Į lūšnelę šviesią. 
Prisiartinęs prie lango. 
Jis išgirdo kaip sužvango 
Kardas numestas ant stalo. 
Generolas susvyravo. 
Užu stalo trys jaunuoliai. 
Trys nepaprasti stipruoliai. 
Sukilimo planą ruošia. 
“Mes iš lenko virsim košę! 
Tegu musų valią žino: 
Mes vaduosim Ukrainą!” 
Prie krosnies sena bobutė 
Migdo pasakom Grigutį 
Apie nechristą Šaitaną, 
Apie didvyrį Bogdaną, 
Apie seną Kočubėjų. 
Apie Bulbą ir Andriejų.

Generolas kaktą raukia, 
Ir nuo lango pasitraukė. 
...O paskui save jis mato 
Fabrike tarp automatų, 
žmonės prie mašinų kruta. 
Kas šlifuoja kokią tūtą, 
Kas į žaizdrą verčia rudą, 
Kas liepsnoje plieną grūda, 
O kai meisteris nueina, 
Jie niūniuoja laisvės dainą; 
Pasidėję ant priekalo 
Keršto dienai durklus kala, 
Taiso mauzerio muštuką, 
Iš vielų sau stekus suka, 
Riečia kažkokius nagus 
Ir burnoja: Polen—schluss! 
Tuoj suprato generolas, 
Kad Silezijoj kramola...

...Pagaliau jis Valkininkuos 
Tarp kaimiečių darbininkų. 
Po ganytojiškos dramos 
Žmonės tylus, kuklus, ramus; 
Dega akys po kepurių, 
Vis į Kauno pusę žiuri. 
Kur pulkai rikiuotėj eina 
Ir liūliuoja laisvės dainą.
Nuo slėgimo krypsta trobos... 
Graso šakėmis jam bobos, 
Vyrai sėdę daigius kala... 
Generolas čia pabalo

i

Dfhm Bambos BpyčtaL - Ir kito, 
fone*. Daugiau juokų, negu Ameri 

toj munšaino. Šioje knygoje telpa nef 
72 “Džian Bambos spyčisi,” eilėn, pa 
sikalbėjimai, humoristiški stra’psniu 
k«i ir juokai. Antra pagerinta 
Iride 128 puri. ...........••••• IR*
Monologai tr DcMamadjo*. Moję kny

goje telpa daugybė naują, labai gra
lių ir juokingų monologų ir deklama 
rijų. Visokio* temo*: darbininkiško* 
revoliucionieriškos, tautiškos, hunio- 
riatiškoa ir laisvamaniškos. Visos 
•kambios, vieo* gero*. Tinka viso
kiam* apvaikščiojimams, toliams, kot 
eortams ir tt. Antra pagerinta lai- 
da. So. Boaton, 1914 m.................. 25e.
Apto «**«, Vairių, Dangų * 

rų. Parašė Robert G Ingersoll, gar 
riauaiaa pasaulyje kalbėtojas ir Bib 
lijo* prietarų naikintojas. 72 
puslapiu Mt

Ar Bav* Vleaottaas Tvanas? — Kai) 
Nojus galėjo surinkti į kelias dw 

nas visų veislių gyvūnus, kuri* gyye 
ns išsimėtę po visų žemės kamuolį; 
Kaip jb galėjo tuos gyvūnus prasto; 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmei! 
tiek vandens, kad visų žemę *PJ»» 
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kai) 
iš Nojaus šeimynos galėjo atrirast 
r tvano juodveidžiai, raudonveidžio.

“Tam jau laikas i H^ W>uriinų, į kuriuos negaliuries- 
.... ... • ' kyti jokia kunigas, yra nuosakiai ii
šitas irgi be rei- . aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knvgi 
” “Kažin, kodėl: »* įdomi. Kas žodis - tai fak- 

* tas: kas sakinys — tai naujas kunifų 
____ —J griūva. Mokslas b 

I mokalas nuo pradžios iki galo. 
: Kama________________________ 2b
I Amerikos Maeochas. — Arba kaip ka- 
Į talikų kunigas Hans Sri'.mrthjiapio-

paveikslais. 16 pusi..........................lte.
Kunigų Celibatas. Išaiškinta kunigų 

bepatystės istorija, pasekmės ir jų 
doriškas nupuolimas. Šių knygųturėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mote- 

, i- -- - jvokatas. Žiuri, kaip mes vaikš- , tokių kunigų globų- Parašė kun. G«o. 
čiojam ir pyksta, kad mes ne-!25c.

MUSŲ PRIETELIAI.
Graborius sėdi ant laiptų prie 

savo ofiso ir žiuri, kaip mes ei
nam pro šalį. Jis kiekvieną mus 
palydi savo akimis ir vis niurna 17 kitų Veisi?u~žmonės? "Šitie ir šimtai 
sau po nosia: 
butų stipti.” 
kalo valkiojasi.’ 
šito velnias nepaima?“ Ir taip i 
toliaus. ir taip toliaus.

Toliaus stovi prie lango dak
taras ir žiūrėdamas kaip greitai 
mes žingsniuojame, dūsauja: Į ys'Tnerginų ’onų Aumuiler. Su 

z-1 a ve **0
da smarkesnis.” “Velnias 
kodėl tie žmonės neser-

žingsniuojame.
šitas išrodo dar sveikas, 

šitas 
žino, 
ga?”

Da

i

toliau žiuri per langą ad- Įr jr mylimosios nepapultų i

susimušam. kad mus niekas j 
džėlą neuždaro.

Pro musų namus kas diena 
praeina stiklius ir vis prašo Die
vo. kad bomai išdaužytų mums 
langus.

Po kiekvieno lietaus pas mus 
ateina stoginis ir vis klausia, ar 
da neprakiuro musų stogas.

Vienu žodžiu, visi yra musų 
prieteliai...

APSKUTO BARBĖKI.
—O kas tau pasidarė, kūmai, 

kad taip greit nuplikai? Juk va
kar mačiau dar turėjai daug 
plaukų ant galvos, o šiandien vi
siškai plikas.

—Nosary, aš ne plikas ir da
bar, tik iškirtau barberiui špo
są. Taip sakant, apskutau barbė
ti!

—Kaip tai?
—Nagi, nuėjęs barbemėn. pa

klausiau, kas brangiau kaštuoja 
—kirpimas ar skutimas. Kuo
met man atsakė, kad skutimas 
pigiau, tai paliepiau man plau
kus nuo galvos nuskusti. Tokiu 
budu, mes viens kitą apskutom.

Žinynas. Knyga žinią iš mitologijos, 
historijos, etnografijos, geografijos, 

astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslą bei ją šaką; rinkinys 
visokių patarimą apie sveikatų, budus 
gydymosi, vaistus, įvairiu nurodymų 
amatninkams, ūkininkams, daržinin- 
kams, šeimininkams ir kitiems. Iš įvai
rių šaltinių surinko J. Laukis. Chici- 
go, I1L 1911 m , puslapių 392.
Apdaryta...................................... 8**)
Socialia* Teorija, tai veikalas, kuris 

trumpais ir aiškiais faktais parodo, 
kaip ari šiol keitėsi draugijos formos, 
ir kodėl turės but pakeistas kapi- 
talizmaa Kaina......................... 25c.
SaefaKzaaas ir Religija. Labai įdomi 

knyga šituo svarbiu klausimu. Jų 
turėtu peskaityti kiekvienas katalikas 
ir socialistas. Parašė E. Vandervelde, 
vertė Vardunas. So. Boston, Mass., 
1915 m., pusi. 24..............................10e.
Moterie ir Sodafizasas. Parašė Augusi

Bebel, vertė V. K. R. fra tai svar
biausia ir geriausia knyga lietimą 
kalboje tame svarbiame klausime.
Puri. 429, 1916 m........................ »■»

VISVIEN ĮSAKYMAS.
—Tu išeini, Jurguti?
—Taip, dušyt.
—Kada grįši?
—Kai man patiks.
—Gerai. Tik žiūrėk ne vėliau.

BEVEIK IŠSIPILDĖ.
—Na, mano geroji? Ar išsi

pildė mano pranašavimas, kad 
ištekėsi ir dvynius turėsi?

—Iki šiol išsipildė tik pusė: 
tik dvynus dar teturiu.

PAJAUTA
* LIZDEIKOS DUKTĖ

ISTORINIS ROMANCAS 
ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE

Tai yra begalo įdomus skaitymas.
Knyga susideda iš 45 Šaunių romancg, 468 

puslapių, didelio formato.
Parašyta ganaus rašytojo M. Bernatavičiaus. 
Kas myli dailiąją literatūrą, patartina turėt 

šitą knygą savo namuose. Ją galima gauti 
“Keleivio” knygyne. Kaina 11.50.

KELEIVIS
258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.
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I KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
I (Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraičių.

KAIP MOKYTOJA IŠ 
“JUODOS KNYGOS” NO

RĖJO GAUTI KAVA
LIERIŲ.

Pas Panevėžiuko mokyto
ją V. P. atvyko dvi čigonės 
ir siūlėsi pabirti. Mokytoja 
pas čigonę Zofiją A. papra
šė “vaistų”, “kad mylėtų ka
valieriai” ir pažadėjo už tai 
gerai atlyginti, čigonė netu
rėdama su savim “lipčiko” 
pažadėjo atnešti kitą dieną, 
o _tųo tįrpu pasiūlė paburti 
iš “juodos knygos”, iš ku
rios ji galinti sužinoti savo 
ateitį. V. P. sutiko. Tada či
gonė pranešė, kad juodą 
knygą palikusi namie, bet 
būrimą galinti padaryt da
bar, o rezultatus pasakys 
kai ateis su “lipčiku”. Mo
kytoja nesipriešino. Čigonė 
jausdama, kad šiai pirmiau
siai rupi kayalieriuš, papra
šė jos fotografijos, o taipgi 
ir kavalieriaus. Vėliau liepė 
parašyti savo ir kavalierių 
vardus. Viską atlikus ji dar 
liepė prirašyti ir burtų žo
džius. Atlikusi ceremonijas, 
čigonė išėjo namo su rašte
liu, kurio turinys: “Kazys, 
Juozas, Viktorija. Išduodu 
ant juodos knygos ant savo 
vardo, mano necystumu iš
duodu, kad pribūtų prie ma
nęs ščėstis.” Po kelių dienų 
atėjo su “rezultatais”. Be
sikalbant mokytojai su či
gone, atvyko vaikai ir pa
kvietė mokytoją į mokyklą, 
o čigonės pasinaudodamos 
proga ėmė “valyti.” Grįžu
si po 5 min. V. P. ir radusi 
čigones ramiai “sustorėju
sias” besėdint, paprašė jas 
išeiti, nes dabar neturinti 
laiko, gi šioms to ir reikė
jo. Vakare mokytoja apsi
žiūrėjo, kad pas ją dingo 
patefonas su plokštelėmis, 
gintariniai karoliai, sukne
lės ir kt. daiktai. Apie vagy
stę pranešė policijai. Čigonė 
Zofija A. buvo sulaikyta ir 
padėta kalėjiman, o kvota 
perduota teismui. Kauno 5 
nuovados taikos teisėjas iš
nagrinėjęs “burtininkės” 
bylą nubaudė 3 mėn. papra
sto kalėjimo.

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ

7 '

PERKŪNIJA DEGINA IR 
MUŠA.

Rugp. 7 d. Viršintų v. 
Skaidros vienk., Marijos 
Jupatovienės sudegė gyve
namas namas, daržinė ir 
gurbas.

Rugp. 7 d. Šventežerio v. 
Agarinių km. nuo perkūno 
sudegė Tomo Kiškiuno 
kluonas ir arklys.

Rugp. 12 d. žaibas uždegė 
Vaškų v. Leveikonių km. 
Povilo Mikalajūno trobe
sius. Sudegė tvartas, darži
nė, arklys. Be to, nutrenkė 
mirtinai dirbusius daržinėje 
Vladą Kremenską 18 metų 
amžiaus, ir Kazę Noreikaitę, 
20 metų , amžiaus. Pastaro
ji, daržinei degant, labai ap
degė.

Rugp. 7 d. Skaudvilės v. 
Antininkų km. nuo perkūni
jos sudegė svirnas.

Rugp. 12 d. Obelių v. 
Niaučų km. sudegė Igno 
Dručkaus namas, tvartas, 
klojimas ir daržinė.

Rugp. 12 d. Pabiržės v. 
Gulbinų km. ant lauko per
kūnija nutrenkė Pauliną 
Jankauskienę, apie 50 metų 
amžiaus.

Rug. 17 Pakuonio v. Aš- 
tuonėlių km. pil. Rudolfo 
Langio ūkyje kilęs gaisras 
sunaikino gyvenamą namą.

Rugp. 13 d. Šiaulių v. Žu
vininkų km. sudegė keletos 
ūkininkų trobesiai ir gyvu
liai. Nuostolių padaryta apie 
13,000 litų.

Rugp. 14 d. Panevėžio v. 
Samanynės km. sudegė Juo
zo Bučio namas.

ARTISTAS VAIČKUS 
LIETUVOJE.

Art. Vaičkus, kuris ilgai 
gyveno Amerikoje, šiomis 
dienomis parvyko Lietuvon 
su viena ekskursija. Štai ką 
dabar apie jį rašo Kauno 
“Dienos-Naujienos:”

“J. Vaičkus mokėsi* Pet
rapily, dar caro valdomoj 
Rusijoj. Jis artistas, advoka- 
as, diplomatas, veikėjas. 
Rusijos imperijos teatre jis 
>uvo pakilęs iki aukščiausio 
aipsnio kaipo komediantas. 
Nepaisant, tačiau, jo pui
kiausio pasisekimo Rusijos 
scenoje, p. Vaičkui arčiausia 
prie širdies vis buvo Lietu
va. Už organizavimą lie- 
:uviškų spektaklių jis net 
)uvo caro valdžios pasodin
ąs kalėjiman, kaipo “politi
škai neištikimas”. Jis puikiai 
moka keletą kalbų,—pi*an- 
cuzų, vokiečių, anglų, rusų, 
latvių ir labai taisyklingai 
savo prigimtąją, lietuvių 
kalbą.

“Amerikoj per kelis me
tus (ten nuvyko 1924 m.) vi
sose lietuvių gyvenamose 
kolonijose statė žymius vei
kalus, vaidybos menu kėlė 
lietuvių tautinius jausmus.

“Be šio kilnaus siekio p. 
Vaičkus kelis metus išbuvo 
Holywoode, didžiausioj pa
sauly filmų gaminimo “val
stybėj”. Ten studijavo fil
mų scenos meną ir filmų 
pastatymą, kartu ir pats dir
bo.

“Holywoodo anglų kalba 
laikraščiai, kaip “Holywood 
News”, “Daily Citizen”, 
“Daily Screen World” ir ki
ti dažnai garbingai minėda
vo musų tautiečio vardą, pa
žymėdami, kad ‘Juozas Vai
čkus savaime yra Holywoo- 
dui dekoracija—padabini- 
mas’. Nėra abejonės, kad 
prie tokių palankių aplinky
bių p. Vaičkus pilnai pasie
kė savo tikslą Holywoode ir 
parsivežė Lietuvon dideli 
bagažą svarbių patyrimų, 
kuriuos, be abejo, sunaudos 
Lietuvoj.”

Amerikos lietuviai s apie 
šitus p. Vaičkaus pasiseki
mus Holywoode visai negir
dėjo.

Šita protestonų bažnyčia stovi Long Branch miestely, New Jersey valstijoj. Ji yra vadina
ma “prezidentų bažnyčia”, nes Amerikos prezidentas Garfieldas sakydavo joje savo prakal
bas, ir be jo da 7 prezidentai yra joje kalbėję. Amerikos plutokratai čia susirenka savo vel
niškumą šventumu pridengti.

meniu ir nuėję garlaivio bu- 
fetan girtauti. Urbaitis nu
sigėrė, atsigulė ir užmigo. 

Per miegą pajuto savo kiše
nėse svetimas rankas. Pabu- 

---------------  _ dęs pamatė buvusį “kompa- 
lavonas. Įvykio vieton tuoj I pakėlė triukšmą,
nuvyko policija. Smulkiau y^gįs grąžino piniginę ir 
apžiurėjus buvo nustatyta, . laikrodėlį, bet apie pavog- 
cad lavonas pirma buvo uz- qq nuginčijo, 
muštas, o vėliau nuo forto• 
lilimo numestas į griovį, i 
Jarant tolimesnius tyrinė- 
timus, pavyko nustatyt, kad 
avonas buvo atvežtas iš to

liau. Policija tuojau pradėjo 
sekti pėdomis. Bet kadangi 
plentu .jau buvo pravažia

vę daug žmonių, tolimesnis 
sekimas pasidarė beveik ne
įmanomas.

Tačiau pavyko nustatyti 
lavono asmenybę. Pasirodo, 
kad tai yra ūkininkas Jurgis 
Kalėda, paeinąs iš A. Pane- cmmK* Keturiais 
munės valšč. Senųjų Dvare- 
liškių kaimo. Nustačius už
muštojo asmenybę buvo 
pradėtas tolimesnis seki
mas, o taip pat ir smulkme- 
snių žinių rinkimas. Po 3 
vai. darbo pavyko nustatyti 
ir suimti žmogžudžius. Vie-

MOTERIS SU MEILUŽIU 
UŽMUŠĖ SAVO VYRĄ.

Aukštoj Panemunėj, neto
li Kauno, ties V fortu buvo 
atrastas nežinomo žmogaus

NORI SUDARYTI MUILO 
SINDIKATĄ.

Kaune įvyko muilo 
fabrikų savininkų suvažia
vimas. Suvažiavime daly
vavo ir Klaipėdos krašto 
fabrikantai.

Suvažiavimas svarstęs 
klausimą padaryti muilo sin
dikatą. Suvažiavimo daly
viai visi beveik esą pasisakę 
už sudarymą muilo sindika
to.

VOLDEMARIENĖ SKI
RIASI SU VYRU.

“Segodnia” (237 nr.) 
praneša iš Kauno, kad ponia 
Voldemarienė nutarusi per
siskirti su pr. Voldemaru.

Privažiavo Zapyškio prie
plauką, p. Urbąitis pasi
skundė atėjusiam policinin
kui Puskunigiui. Vagis grą
žino 50 litų ir 20 vokiškų 
markių. Urbaitis tikino, kad 
tie ne jo pinigai ir neėmė. 
Kai policininkas kalbėjosi 
su žmonėmis, niekdarys pa
naudojęs momentą išbėgo iš 

'garlaivio. Policininkas vijo
si ir vieną kartą iššovė. Plė
šikas atsišaudė tiesiai į poli- • . • • v ••* i suviais,
bet ^olieininkui nepataikė, o 
policininkas daugiau šaudy
ti negalėjo, nes sugedo jo 
brauningas. Niekdaris, su 
šaulių uniformos kepure, vi
kriai nubėgo Zapvškio miš
kan.

___________________ __ I ---------------  
nas jų Juozas Andriejaitis, o LIETUVAI GRĘSIA CHO- 
antras — velionės žmona Į LEROS PAVOJUS.
Pranė Kalėdienė. ,Abu su-{ Lietuvoje cholera vis dėl 
laikyti ir pristatyti į Kauno (o gali išsiplėsti, nors ir cho- 
policiją. Padarius pas J. An- įeros liga. gana toli nuo Lie- 
diejaitį kratą, rastas krūvi- - -.................
nas vežimas, kuriuo buvo 
vežtas J. Kalėdos lavonas, ir 
kruvini šiaudai, į kuriuos 
buvo lavonas įvyniotas. Pa
žymėtina, kad šiaudai jau 
buvo sukratyti kaipo pakra
tai.

J. Kalėda nužudytas kaž
kokio aštraus daikto smugiu 
į galvą. Priežastis, spėjama, 
greičiausiai yra Kalėdienės 
meilė su Juozu Andriejai- v • 
C1U.

KAIP GARLAIVY POLI
CININKAS ŠAUDĖSI SU 

PLĖŠIKU.
Lietuvos laikraščiai pra

neša, kad ant garlaivio “Pa
langa”, plaukiančio Kaunan 
ties Zapyškiu įvykęs nežino
mo plėšiko susišaudymas su 
policininku Puskurtigiu.

Garlaiviu važiavęs Jur
barko ūkininkas Urbutis, su
sipažinęs su nežinomu as-LIETUVIŲ LAISVĖS MY

LĖTOJŲ DRAUGYSTĖS 
VALDYBA 1931 METAMS

WAUKEGAN, ILL,
W. Gabrya, pirmininkas,

730 McAlester avė., Waukeg«n, III.
J. Mačiulis, vice-pirmininkas,

906 Prescott st., Waukegan, UI. 
B. 1. Masiliūnas, užrašų raštininkas,

818 — 10-th st., Waukejran, III. 
Suse Gabriutė, turtų raštininkas,

730 McAlester are., Waukegan, III.
K. Vaitekūnas, kasierius,

720 — 8-th st., Waukegan, III.
Kasos globėjai:

J. Petraitis,
907 So. Jackson at, Waukegan, UI. 

Pranas Bastis,
838 Prescott st, Vaukegan, III.

Knygiai:
K. Dambrauskas,

118—10-th st., No. Chicago, III. 
Simonas Gentaras,

820 So. Victoria st., Waukegan, III.
Maršalai:

J. Stočkus,
703 Lerox avenue, Waukegan, m. 

R. Geniotis,
914 So. Victoria st., Vaukegan, UI.
Draugijos susirinkimai traną kas 

paskutinį ketvergį kožno mėnesio, 
17:30 vakare, Liuosybes Svetainėje, 
j 8 S. Adams st., Waukegan, III.

Greičiausi
PASAULY LAIVAI 

BREMEN 
EUROPA

Mažiau Negu 5 Dienas Ant 
Vandens 

per Cherbourg—6 d. per Bremen 
Tik 7 DIENOS I LIETUVĄ 
Specialis trukia iš Bremerhaven 

Arba keliaukit ekspresiniu laivu 

COLUMBU8
Sumažintos trečios klesos kai
nos į abi pusi dabar galėję. 
Informacijų klauskit 
pas bile vietinį 
agentą arba
252 BOYLSTON ST. 

BOSTON
NOBTI • BB M A H LLOTD

CUKRAUS FABRIKAS I BAISI KATASTROFA 
iaii BAir.iAMAR ANT GELŽKELIO KY

BARTUOSE.
Kybartuose anądien įvy

ko baisi katastrofa ant gelž
kelio. Pareidamas iš Kauno 
keleivių traukinys užlėkė 
ant važiavusio skersai gelž
kelio pil. Vaineraičio, už
mušė du arklius ir patį ve
žėją.

Buvo šitaip: pil. Valnerai- 
tis važiavo iš Kybartų namo 
ir jau užvažiavęs ant krašto 
geležinkelio pamatė netoli 
atvažiuojantį traukinį. Su
manė greitai gelžkelį perva
žiuoti ir pavarė smarkiau ar
klius, bet vos arkliai spėjo 
.pereiti liniją, garvežys at
simušė į tarpą arklių ir ve
žimo. Vežimui nuplėšęs 
priešakinį ratą apvertė, o 
arklius už viržių patraukė 
po garvežiu ir velkant juos 
100 metrų sumalė Į beformę 
masę.

Važiavusiam Valneraičiui 
sutraiškė galvą ir jis vos 
spėjęs surikti “oi” mirė.

Visas 100 metrų gelžkelis 
nudažytas krauju ir aptaš
kytas mėsos gabalais.

Prieš karą toj pačioj vie-

JAU BAIGIAMAS.
Cukraus fabrikas Lietu

voje jau baigiamas statyt ir. 
nuo 1 spalių pradėsiąs dirbti 
cukrų. Cukrų darys iš runke
lių (burokų), kuriais šiais 
metais buvęs apsėtas 2,900 
hektarų plotas. Tos medžia
gos užteksią visiems me
tams, nes fabrikėlis nedide
lis.

KAINOS.
Geriausio sviesto kilogra

mas Lietuvoj kaštuoja 5 li
tai, kas amerikoniškai reiš
kia apie 25 centai svarui. 
Dėsėtkas kiaušinių, nuo 1 li
to iki pusantro, tai yra nuo 
10 iki 15 centų Amerikos 
pinigais.

Rugių centneris (200 sva
rų) tarp 11 ir 12 litų, arba 
$1.10 ir $1.20 Amerikos pi
nigais.

UŽ 6 VISTAS 2 METU 
KALĖJIMO.

Prieš kurį laiką Raudėnų 
vals. Pakerpštėnų kaime B. 
Ivaškui iš namų buvo pa-

kauną Užplūdo
ČIGONAI.

Paskutiniu laiku Kaune 
atsirado nepaprastai daug 
čigonų. Ypač daug jų Ža-

vogta šešios vištos. Policija liakalny. čigonės vaikščio- 
sužinojo, kad tai padarė Po--damos po namus neva “va-
cius Vladas. Šiaulių apy- 
gystę padarė jau būdamas 
dė dviem metais sunkiųjų 
darbų kalėjimo, nes tą va
gystę padraė jau būdamas 
tris metus už vagystes baus
tas ir nesuėjus penkiems me
tams nuo dienos, kurią baigė 
kalėti. Šiomis dienomis pa
davė Respublikos Preziden
tui malonės prašymą, kad 
likusią kalėti bausmę dova
notų, bet jo prašymas at
mestas.

rąžyti” neradusios šeimi
ninkų kartais nežymiai mit- 
triais savo pirštais pagriebia 
vieną kitą smulkesnį daiktą.

ponio

zeis 
dėl to išėj

auronskio du
jis pats 
io žmona 

proto.

KULTŪRA
TIKRA TO ŽODŽIO PRASME.

tuvos siaučia. Pirmieji cho
leros liga susirgimai pasiro
dė Rusijoj netoli Minsko, 
Samoklovičio apylinkėje. 
Stengtasi izoliuoti tolimesni 
plėtimąsi. Buvo pakviestas 
kareivių pulkas, kuris apsu
po visą apylinkę ir neišlei
džia nei vieno žmogaus iš
vykti iš tos apylinkės. Bet 
tokia apsauga menka. Kaip 
tik ties ta vieta prasideda 
Nemunas, kuris savo vande
niu gali atnešt choleros bak
terijas ir Lietuvon (choleros 
bakterijos saulės bijo, o 
vandeny jos gali išsilaikyt). 
Todėl kaimiečiai ypatingai 
turi saugotis, nevartoti Ne
muno vandens. Be to, chole
ros bakterijas gali atnešti 
išbėgę iš tos apylinkės gyvu
liai, vilkai ir kt.

1 Lietuvoj tuo tarpu užkre
čiamomis ligomis nedaug' 
kas serga. Neseniai ties Ute- ' 
na buvo pasirodžiusi dizin- 
terija, bet tuoj pasiųstas spe
cialus felčeris, kuris stengias 
sulaikyti tolimesnį tos ligos 
plėtimąsi.

I

Nereikia daug įrodinėti, kad riai V. Čepinskis, Myk. Biržiška, 
kiekvienas kultūringas žmogus Vac. Biržiška, VI. Lašas, Vaba- 
tik tuo atveju turės pilnos tei- las-Girdaitis, Bagdonas ir dau- 
sės nešioti tą vardą, jei jis seks 
kultūros ir mokslo pažangą, do
mėsis žmogaus mokslinės ir kū
rybinės minties pastangomis bei 
laimėjimais.

Sekti tą tokį įvairų ir tokį 
c . ... - ... gausų šių dienų mokslinį bei kul-

turinį progresą pilnai galima tik 
turint atatinkamą vadovą, ku
ris greitai ir aiškiai apie viską 
mus informuotų, kuris ne tik in
formuotų, bet ir pats kartu eitų 
su tuo progresu, už jį kovoda
mas ir jį ugdydamas.

Nieks neginčys, kad lietuviai 
teturi tik vieną tokį tobulą in
formatorių apie visus mokslo ir 
literatūros naujuosius laimėji
mus, apie visas žmonijos pro
greso pastangas ir užkariavi
mus, — tai jau devinti metai ei
nantis Lietuvių žurnalas “KUL
TŪRA.” “Kultūra.” yra popu
liarus mokslo, visuomenės ir li
teratūros žurnalas. Be to, ji yra 
gausiai ir puikiai iliustruotas 
žurnalas, išeinantis kas mėnesį 
dideliais 64 puslapių storumo 
sąsiuviniais. Metinis “Kultūros” 
komplektas sudaro apie 800 pus
lapių didžiulę paveiksluotą kny
gą. Nežiūrint savo populiariš- 
kumo, t. y. suprantamumo “Kul
tūra” vis dėlto yra tikrai rimtas 
moksliškas ir literatūriškas žur
nalas.

“Kultūroj” rašo patys žy
miausieji Lietuvos mokslininkai 
ir rašytojai. Užtenka paminėt 
tik tokius vardus kaip: profeso-

DAKTARAS NEPAŽINO, 
AR TEKLĖ YRA MOTE

RIS AR VYRAS.
Didelio juoko ir susido

mėjimo kauniečiams suteikė 
Teklė f* ‘J ' ‘ 
kuri Kauno apygardos teis
mo nubausta už apgaudinė
jimą. Ji dėvėjo vyriškus rū
bus, vadinosi Tadu Sebasti- 
janausku ir viliojo, kaip jau
nikis, iš mergelių pasogų a- 
vansųs. Bet, dabar aiškėja, 
netenka stebėtis iš tų naivių 
mergelių, panorėjusių už 
Tado tekėti, nes ji mokėjo 
ir vienam kauniečiui dakta
rui vyriškai informuoti. 
Sužinota, k?d menamas Ta
das savo laiku buvo pasto
jęs vienam viešbuty šveico
rium. Viešbučio savininkas 
iš “jo” pareikalavo dakta
ro liudijimą, įrodantį svei
katingumą. Tadas nuėjo pas 
vieną Kauno daktarą ir ga
vo lfudijimą, kur esą para
šyta: “Tadas Sebastijanau- 
skas, 24 m. amžiaus, neser
ga, ant kūno ir kt. neturi jo
kių limpančių ligų” ir tt 
Vadinas, daktaras Teklės ir 
kūną apžiurėjo ir nepastebė
jo, jog ne “jis”, bet “ji”—ne 
vyras, bet moteris. į

InfttrmacijM ir Laivakertėa 
gaanasiM pas saro agentą arba 
SWEDI8H AMERICAN UNE 
10 Statė Street, Boston, Mase.

SVEIKATA
TAI mnEI.ftfi TVARKOS VEIKAI.TAI D1DELRS SVARBOS VEIKALAS 
KIEKVIENAM ŽMOGUI

Toje knygoje yra pamatinės žmfoa * Aaatoal* 
jos, Fiziologijas Ir Hygienm.

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

Knyga labai puikiai iliusttuota, taip <ad kiek
vienas aiškiai gali supranti ir matyti savo kūno 
organus paveiksluose.

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta. 
Kaina 1150.

KELEIVIS
283 Broadway, So. Boston, Mass.

%

■

gelis kitų.
“Kultūra” nuo 1931 metų 

tampa pažangiosios lietuvių mo
demiškosios literatūros organu, 
kurį remia tokie talentingi ra
šytojai, kaip: K. Boruta, Ant. 
Venclova, P. Cvirka, K. Korsa
kas—J. Radžvilas, J. Šimkus— 
Pr. Daugnora, Ant. Tulys ir kit. 
Taigi, “Kultūra” talpina ne tik 
moksliškus straipsnius, bet ir 
apysakas, eilėraščius, kritikas. 
Amerikietis, norįs pažinti nau
jąją lietuvių literatūrą, neras 
geresnio tuo reikalu žinių teikė
jo, kaip “Kultūra.”

“Kultūra” savo išvaizda ir su
tvarkymu yra visai modemiška 
ir prilygsta goriausiems tos rų- 
šies užsienio žurnalams. “Kul
tūra” yra pažangus žurnalas, ji 
skleidžia laisvą mintį ir kovoja 
su reakcija. “Kultūra” yra tikra 
to žodžio prasme kultūra.

Amerikiečiai daugiausia skai
to angliškus žurnalus, bet jie 
turėtų, pagaliau, sužinoti, kad 
“Kultūra” plačiai rašo ir apie 
Amerikos gyvenimą. Tikrai kul
tūringas lietuvis negali jokiu 
budu apsieiti be “Kultūros.”

“Kultūra,” tas toks vertingas 
žurnalas, visiems metams Ame
rikoje tekainuoja tik 3 doleriai, 
o Lietuvoj — tik 2 doleriai. Pi
giau negalima nė norėti. Užsa
kymus reikia siųsti šitokiu ad
resu : “Kultūros” žurnalas, 
Aušros aL 15, Šiauliai, Lithuaiua

ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS

PASAULIO 
r ISTORIJA

Siame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimą, 
Romos imperiją, jos demokratiją ir imperializmą, apie pra
džią krikščionybės, Kristą, krikščionių kilimą ir išsiplėti
mą, apie Azijos tautų istoriją (hunu, persų, kinų), apie 
ątsiradimą Mahometo ir musulmonų tikybos, apie vidur
amžių krikščionišką pasauli ir kryžiaus karus, apie ganų 
kiną-mongolų karo vadą čingis Chaną ir jo darinis, kaip 
užkariavimas Rusijos. Knyga baigiasi straipsniu "Mon
golai ir čigonai.”

Knygoje yra daug paveikslų, žemtapių, piešinių. Išleido 
Tėvynės Mylėtojų Draugija. Apdaryta, puslapių 801.

Kaina ........... 12.25

KELEIVI8
253 Broadway, South Boston, Mass.



Į Vietinės Žinios
HWashingtono Sukaktuvių. Medalis

BIMBININKA1 PATYS 
SAVĘ MUŠA.

Atsakymas į bolševikų laiš
ką dėl jų kivirčių.

Pasirodžius “Keleivyje” 
mano pranešimams apie 
Bimbos ir Pruseikos šalinin
kų kivirčus, vietiniai lietu
viški bolševikai prisiuntė 
redakcijai laišką, užginčy
dami tilpusias žinias ir rei
kalaudami, kad “Keleivis” 
nesikištų i jų “trobelius”. 
Laiškas rašytas mašinėle ir 
be parašų, tik padėta, kad 
jis esąs nuo “vietinių lietu
vių komunistų grupės”.

Kadangi laiško autoriai 
reikalauja neiškraipyti jų 
minčių, tai talpiname jį ne
taisę nei rašybos. Jame ra- 
soma i

“Giarb. ‘Keleivio’ Ridek- 
torei.— Kadangi iau piar 
kialetas numani jusu bur- 
žiuju liajkraštija tilpo ko- 
kjo te Riperterio meliagin- 
gos žinjos ape koministus 
šmiežant drouga Bimba tai 
vordan tiesybes ri bašaljšku- 
mu prašiome patilpint šitoj 
musu pranešymo.

- “Raporteris bieged jškai 
meluoja apjie ALDLD. kon- 
firancija, buk tien buvo ko
kis tei trukšmos su skolki- 
nykais. Njeko paniašaus nie- 
ra būvi. Tiesia, iš Worceste- 
ry dilegatai biskj pasmirkia- 
vo, biat tei buvo vjs kitok- 
jais raikalajs, o nie keip jū
sų Riperoteriei saka. Žinom, 
jius kaipc burzuiaj; tei vis 
tampsit anta bruizuju kur
palio, bet mumis tas niesvar- 
bu; ta netiejsibe jus turjte 
atsauktjie ir prašomi nekjšf 
savu nasjes į mus riejkalus. 
Jus tiktaj visko apje drou
ga Bimba rašoti ir rašoti c 
kodiel ape Prusejka njeko 
bliogo nesakotje? Bymba 
įra giaras darbenikių vodas, 
o Pruseiko rineguctas: nje- 
raikia myluotie. bet riašikit 
tiesingaj.

“Viejtinie Ljetuviu 
Komoinistu Groupia.”

Atrodo, kad šį laišką koks 
Marcinkonių dzūkas dikta
vo, o Tryškių žemaitis rašė 
Matote, kokia rašyba, toks 
ir nuosakumas. Kas mano 
buvo parašyta “neteisingai”. 
—nenurodoma, bet reika
laujama “atšaukti”. Ką at
šaukti?

Nebūtų jie bolševikai, jei
gu apsieitų be kvailų prie
kabių. Tuojaus iškalbama 
kad “buržujai” nesikištų Į 
“darbininkų” reikalus. Te 
joks laikraštis negali išpil
dyti. Jeigu pasireiškia visuo
menės gyvenime kokie Įvy
kiai, tai laikraščio pareiga y- 
ra tuojau apie tai pranešti.

“Keleiviui” ir man visai 
neapeina, kuris gali būti ge
resnis bolševikams vadas,— 
Pruseika, ar Bimba. Tas ga
li būti svarbu tik patiems 
bolševikams Mums rupi tik 
iškelti aikštėn visas bolševi
ku rietvnes, kad visuomenė 
aiškiai pamatytų, kur ją ga
li nuvesti tokie akli vadai, ir 
ko darbininkai gali susi
laukti iš jų.

Vėliausi įvykiai bolševikų 
vadų abaze dar syki patvir
tina, kad jiems darbininkų 
reikalai neapeina. Jiems da
bar svarbiausias dalykas, tai 
išsilaikymas “šiltesnėse vie
tose”, kurių jau pradeda 
pritrukti, nes Bimba su Pru
seika jau negali išsitekti 
prie vieno lovio. Todėl jie 
ir ėdasi tarp savęs.

Daugelis darbininkų, ku-

Amerikos patriotai sugalvojo švęsti ateinančiais metais 2O0 
šitoms sukaktu

vėms pažymėti bus dalinamas ir tam tikras medalis, kurio čia y- 
ra parodytos abidvi pusės.

mas silpnėja. Dabartinis gi 
krizis ir pasunkėjusi darbi
ninkų kova už būvį reika
lu ja didelės musų vienybės 
ir suderinto veikimo. Iš- 
krikdyti ir neorganizuoti 
mes nieko nenuveiksim. To
dėl, mano nuomone, dabar 
jau atėjo laikas progresv- 
viamsdarbininkams, sociali- x 
<tams ir buvusiems bolševi- ”et,) su‘lak,uJ?.nu,<>,"'ashlnf,ono g,'!um0- 
kams, jungtis i krūvą ir ben
drai veikti po Socialistų In
ternacionalo vėliava, kad ir
’ėl bendromis spėkomis ga- Adv. Bagočius sugrįžo iš 

’ėtume stoti kovon prieš vi- • vakari jų.
?okią reakciją, kaip tai da- Adv. Bagočius jau sugrįžo 
•ydavom seniaus. Aš tikiu, iš vakari jų ir vėl darbuojasi 
kad anksčiau ar vėliau taip savo ofise. Jis buvo išvažia- 
’r turės būti.

Tuo tarpu gi “vietinei vaitėms
’iet. komunistų grupei” ga- ho apielinkėn, kur p. Bago- 
’iu pasakyti, kad jus be rei- čienės tėvai Kazlauskai turi 
kalo eikvojat shvo laiką ir dideli ūki. šitom atostogom 
oopierą rašinėjimui redak- musų advokatas jaučiasi la- 
cijai laiškų, nes tuomi nesu- 
rtabdysit manęs ar ko kito 
nuo informavimo visuome
nės apie jūsų peiktinus dar
bus. Geriau pasistengkit iš
mokti rašybbs, tai nors žmo
nių nejuokinsit. Rep.

vęs su šeimyna kelioms są- 
atostogų Pittsburg-

ĮĮĮįA:.

SUDIEV GIRUŽE,
SUDIEV ŽALIOJI!

AUŠRELĖS ir GABIJOS 
CHORŲ 

PASKUTINIS

PIKNIKAS

. 5 kambariai ant rando*.
“Keleivio” name yra labai 

patogus 5 kambariai ant 
rendos. Yra visokie paran- 
kumai ir žiemos laiku duo
dama šiluma. Renda nedide
lė. Kreiptis “Keleivio” ofi
sam

Rakandai parsiduoda.
Parlioro setas, bufetas ir 

kelios kamadės parsiduoda 
už pusdykį. Klaust “Kelei
vio” ofise

11 
įi į t

♦

LAIKRODININKAS
P. VALUKONIS

Taisau Laikrodžius, Rašohtaaias 
Plunksnas ir tt. Darbas užtik
rintai geras ir teisinga v-*—- 

389 BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

DRUKOJAMOS MAŠINOS

*Jei Nori Nupentyt 
Ar Pataisyt Namą

KLAUSKITE KAINOS 
Jei reikia ir Iapopieriooja. 

Gausite gerą darbą ir pigiai.
JUOZAS TAMOŠAITIS (-) 

11 Ticknor St, So. Boston, Mase. 
Tel. So. Boston 1396-M.

Būdavojimui Medega
ŽVYRĄ. SMĖLI. CEMENTĄ 

ir ahelnai viadkių medegą 
MALKAS, supiaustytas ar nepias- 

stytas, Pristatome Bostono ir Brack- 
tono apielinkėse pigiausiai.

Taipgi perkraustome j tolimas vie
tas ir aplinkui. (-)

A. STONKUS
Spring Street, Holbrook, Mass. 

Telefonas Brockton 3281-J.

Dr. J. C. Landžius
(SEYMOUR)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
496 BROADWAY, 

“ SO BOSTON, MASS.
Telefonas So. Boston 2712.

Vidurių Ligų ištyrimui naudoja 
X-Ray; Odos ir Plautių ligoms, 
L’itra-violetinius spindulius.

Valandos: nuo 2—4 ir 7—4.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda riaokto praras. 

Daro visas legalias dokumentus 
317 E STREET, 
(Kampas Broadvay) 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Telefonas: South Bestos 2722 

Namų: Talbot 2474.

PAUL’S MENS 
SHOP

LIETUVYS

0PT0METRISTAS

Miestas Įveda savo darbi
ninkams 5 dienų darbo 

sąvaitę.
Majoras Curley paskelbė 

□er Labor Day. kad nuo atei
nančių Naujų Metų visi Bo- 
'tcno miesto darbininkai, 
oradedant gatvių šlavikais 
r baigiant miesto valdybos 
"aštininkais, dirbs tiktai 5 
dienas per sąvaitę, bet algą 
gaus tą pačią. Tuo budu bu
ria parūpinta 800 naujų vie- 
ų bedarbiams. Žinoma, ne 

:š savo kišeniaus ponas ma
joras algą jiems mokės. Al
gą jiems turės užmokėti na
mų savininkai, krautuvinin
kai ir kitokie biznieriai pa
vidale didesnių taksų, 
vidale didesnių taksų. To
dėl namų savininkai jau tu
pėjo protesto mitingą ir pro
testavo prieš šitokią majoro 
politiką. Jie sako, kad majo
ras čia piliečių taksais nori 
papirkti miesto darbininkus, 
kad atėjus kitiems rinki
mams jie už ji balsuotų.

bai patenkintas ir sakosi la
bai gerai pasilsėjęs nuoša
liai nuo miesto triukšmo.

Beje, mums teko girdėti, 
kad šiomis dienomis adv. 
Bagočius laimėjo gana pai
nią bylą su Worcesterio bol
ševikais. kurie atsiskirdami 

. tenai nuo SLA. kuopos buvo 
pasisavinę tos organizacijos 
turtą ir jos vardu kolektavo 
iš žmonių mėnesines duokles 
savam “susivienijimui”, ku
ris da nebuvo ir iki šiai die
nai nėra Mass. valstijoj įre
gistruotas.

i

Žmogus su automobilium po 
vandeniu.

Fort Point kanale, 
South Stationu, ši panedėlį 
buvo rastas po vandeniu au
tomobilius su žmogaus lavo
nu. Duota žinia policijai ir 
automobilius buvo mašino
mis iš kanalo iškeltas. Paai
škėjo, kad esantis automobi- 
liuje lavonas yra Chas N. 
Bronskio, kuris prapuolė a- 
pie 5 savaitės atgal. Kaip 
rodos, jis buvo žydas. Kaip 
jis su automobilium pateko Į 
kanalą, niekas negalūsupra- 
sti, nes kanalas tenai 
gerai aptvertas ir tvora 
buvo išversta. 

| --------------

ties

yra
ne-

Majoras Curley pasižadė
jo aukoti 20 nuošimčių savo 
algos bedarbių maitinimui. 
Bepiga jam tas daryti, kaip 
jis pakėlė sau algą 100 pro
centų.

Per didelį tikėjimą išėjo iš 
proto.

Nesenai “Keleivy” buvo 
rašyta, kaip kunigai su da
vatkomis išvedė iš proto se
nuką Rubiną, neduodami 
jam sergant ramybės, kad 
užrašytų savo turtą vienuo- 
lyhui. Dabar gi per didelį 
tikėjimą kankinas badu mir
dama viena lietuvė, kuri gy
vena ant Third gatvės. Ji 
nieko nevalgo, išskyrus duo-1 
nos plutą ir vandeni, o kai 
ateina pėtnyčia ar kitokia 
pasninko diena, tai ir duo
nos nevalgo, ir vandens ne
geria. Mėsos, kiaušinių ir 
kitokio geresnio maisto bijo
si iš tolo, nes “griekas” esąs 
tokius daiktus valgyt. Guli ji 
ant plikų grindų, nes lova e- 
santi “bedievių išmislas” kū
no lepinimui. Kristus niekad 
lovoj negulėdavęs, bet ant 
pliko akmens. i

Pamišusi moteris per die- So. Boston. Mass. Gyvenimo vie
nas ir naktis žegnojasi, mel- ta: 147 Silver st. So. Boston. 
džiasi, verkia ir vis klausia 
pati savęs, kaip reikės “sto-' 
ti pas Dievą ant sūdo?”

Tai yra tikėjimo auka.

Gubernatorius Ely šaukia 
nepaprastą legilslaturos po
sėdi, nes žmonės pakėlė bai
sų triukšmą dėl priverstino 
automobilių draudimo.

PAVOGTAS DVIRATIS.
Bicycle. vardas Elgin, prieša

kinis ratas žemesnis. No. 26. už
pakalinis augštesnis No. 28. Kur 
įdedamas užpakalinis ratas tos 
rankenėlės pridurtos—ilgesnės 
ant 3 ar 4 colių. Balnelis dubel- 
tavais springsais. Jeigu kurie 
tokį dviratį patėmytumėt (ypa
tingai vaikai gali pastebėt).pra
šau pranešti savininkui. Skiriu 
85.00 ar daugiau dovanų. (39)

Į Jonas Virbickas. P. O. Box 13,

—--- ;—
Užmušė lietuvių mergaitę.

ŠĮ panedėli ledo vežimas 
suvažinėjo J. Lukų trijų ir 
pusės metų amžiaus mergai
tę Adelę. Nelaimė Įvyko ant 
Burrill pi., South Bostone.

DIRVELIO
ORKESTRĄ

Grajis

Cambridge, Mass.
(Coiumbus day), October 12 d. 1931 

(▼prus Hali, 40 Prospect St.
Lietuvių Jaunuomenės Pašalpos 

Draugijos Baliuje 
Pradžia I vai. po pietų

riuos bolševikai suvedžiojo, j Vežant Į ligonbuti mergaitė 
jau pamatė savo klaidą ir, " - 
visiškai pasitraukė nuo jų:i 
daugelis dar pasitrauks. De
ja. pasitraukę jie nežino kur 
dėtis ir pasilieka niekur ne
priklausančiais ir neveik
liais. Tokiu budu pažangioji 
musu visuomenė ir jos veiki-

r

mirė.
Lukai turėjo vieną berniu

ką ir vieną mergaitę, todėl 
šita nelaimė jiems buvo la
bai skaudus smūgis. Tai tu
rėtų būt pamoka visoms mo
tinoms, kad leisti vienus vai
kus i catve yra pavojinga.

Muzikos Mokykla
Lietuviai! Kurie norite pamokinti 
savo berniukus ar mergaites muzi- 
ks, pradėkite leisti dabar. Moki
nu savo studijoj, taipgi einu ir į 
namus Namie esu kožną dieną 
nuo ii iki 3 po pievų. (-)
V A L ENT. P A LT A N A VICI L T Ė

912 E Broad'vay, S. Bos.on, Mass.

ŠIAME SEZONE
Nedėlioję,

RUGSĖJO 20 D.
SepL 20, 1931 

VOSE’S PAVILLION 
MAYNARD, MASS. 
Dainuos abu Chorai 

ir grajįs 
Dirvelio Orchestra.

R. ŽIDŽ1UNAS, 315 E at. Su. Boston.

I
I

Dideli* Pasirinkimą* 
Vyram* Drabužių. 

Skrybėlių, Marškinių ir Visokią 
Pasirėdymų. Geras Ta voras ir di
delis pasirinkimas visokių stailų. 
Tik viena lietuvio Paul’s krautu
vė ant Broaaway, netoli F gatvės.

456 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. » Išegzaminuoju akis, priskiriu 

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

. \ J. L. PASAK ARNIS, O. D.
| 447 Broadnay, So. Boston. Mano,

Macejunas bylą laimėjo.
So. Bostono gatvinis a- 

gentas išsiprašė pas Maceju- 
ną paskolint jam ant trum
po laiko kelis šimtus dole
rių. Praėjus ilgam laikui. 
Macejunas pradėjo reika-: 
laut sugrąžint paskolą. A-1 
centas negalėdamas sugrą
žint Macejunui paskolos, su
galvojo kitą būdą iš Maceju- 
no daugiau pasipelnyti. Įsiū
lė Macejunui nupirkti išsi
baigusį morgičių ant didelio 
namo, o kadangi savininkas 
te namo negalėjo užsimokėt 
nuošimčių, tad norėjo įmai- 
nyt tą namą Macejunui. 
Macejunui nuo tų mainų at
sisakius, savininkas negalėjo 
apmokėt nuošimčių nė mies
tui taksų ir Macejunui prisi
ėjo paimt tą namą už jo 
morgičių. Dėl tų visų paine- 
vų gatvinis agentas susita
ręs su buvusio to namo savi
ninku iškėlė prieš Maceju- 
ną ant $80,000 bylą. Skun
dėjas turėjo net 3 anglus ad
vokatus, Macejuną gynė 
adv. šalna. Byla tesėsi pus
antros sąvaitės ir Macejunas 
atrastas nekaltu

Patartina kiekvienam lie
tuviui saugotis nuo to gatvi
nio agento, nes kas tik turė
jo su juo reikalą, tas be tei
smo neišėjo. Reporteris,

i

••

Perkūnas užmušė žmogų 
Haverhillyje.

Šį panedėli Haverhillyje 
buvo baisi audra su perkū
nijomis ir perkūnas užmušė 
Izraeli Labontę, kuris vežė 
bulves iš savo daržo. Tuo 
tarpu Bostone buvo didžiau- 
sis. karštis, siekiąs 92 laips
nių. ir visas miestas prakai
tavo. I

Pereitą sąvaitę laivu “Pro- 
vidence” iš Bostono depor
tuota Italijon 20 svetimša
lių, kurie buvo nelegaliai čia. 
įvažiavę. !

Pereitą sąvaitę Bostone 
buvo 19 vaikų paralyžiaus 
atsitikimu. Du vaikai mirė.

REIKALINGI KAMBARIAI
5 kambariai be šilumos arba su 

šiluma Visa šeimyna :š suaugusiu. 
Praneškite į "Keleivio” ofisą. M. 
PETER.
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IMPORTUOTA ir MINKŠTOJI

ANGLIS
Masu anglys duoda 

DAUGIAU ŠILUMOS 
ir būna Mažiau Pelenų.

BURTON FURBER 
' COAL CO. 

10 High St, Boston.
Tel. Hubberd 4422
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Ir visokis 
spaudos 
ir rašto 
patarna
vimas.

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mrs užlaikome ▼iaokią Vaistą ir 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosu
lio. Nusilpnėjimo Stf-ėną, Kraujo 
Valymo, Reumatizmo, Slaptingą 
Ligą. Taip-pat visokią žotią, La
pelių ir Dielių iš Lietuvos. Musą 
aptiekoje geriausias patarnavi
mas ir teisingas patarimas. Vais
tus nusiunėiam ir per paltą. At
minkit musą adresą.

D. CABIT (Reg. Aptiekorias) 
1M DORCH ESTES STUMT, 

Kampas Broadvray, 
SO- BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629. 217S ir 2799.

LITHUANIAN 
FURNITURE C0.

Oi
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PERKRAUSTOME I ARTIMAS

IR TOLIMAS VIETAS.
Už kiekvieną daiktą gvarantuojam.

326 W. BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: So. Boston 4618-W. 
Gyvenimo: So. Boston 2395-M.

LIETUVIŠKA
BUCERNE

Užlaikome geriausią tavorą ir 
parduodame pigiausia kaina. Mė
sos visuomet šviežios.
Pigiai šviežių diegų—ChopSoey. 

China Boy Soy Sauec 
Lietuviški skilandžiai ir etc.

Visokį tavorą pas mus galite gaut 
pigiai ir gerą.

J. PATKAUSKAS 
8TRAND CASH MARKET 

>21 BROADWAY, SO. BOSTON.
TeMeatas: So. Bestos MŠL

Tel Univarsity 946d

Dr. Susan 
Glodienes-Curry 

LIETUVĖ DENT1STĖ
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massachusetts Avė., 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

PARKWAY AUTO 
SERVICE 

and F1LLING STAT1ON 
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

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

VIKTOR VAITAITIS
415 Old Colony Are., 

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

EXTRA
LIETUVIŠKA APTIEKA 
Jūsų Senas Aptiekorius toj peHoj 
vietoj per pastaruosius 26 metus 
ir nėra sąryšy su bile kita aptieka. , 
Visados šviežios šaknys iš Lieto- ! 

vos ir visados šviežias Diską 
galima gaut pas

DAVID CABITT
REG. APTIEKORIUS 

Visados pasirengęs jums patarnaut 
100 SALĖM STREET 

BOSTON, MASS.
Telef. Richmond 168* 

Apieka atdara nuo 8 iš ryto 
4ki 10 vakaro.

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS 

SIELOS BALSAI
Papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų, 

223 pusią p. didžio, apie 150 {vairių eilių, tinkamų 
dekiamuot ant viekų Btarirtakimų.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Knygoje trijų rūšių aito:
TAUTIŠKOS, ĖE1MINMKO8 I* DABB1N1NKHKO8.

Ta^Įkuria J^turtiM**^• eilh^kuyg* freBbeja

KAINA TIK $1.00. 
Audimo apdarais $1.25.

Kiekvienas nusipirkus t* knygą pasidžiaugs. Ptaigun gurinu
sia siųst “Money Orderiu.* Popierinius -galima siųst tiesiog pa
prastam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio’’ ad
resą ir nepamiršt prilipto už 2c. markų.

“KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
 .. Į —....- - — .. .. -

DR. J.MARCUS
IŠ MASKVOS IR KAUNO 

Specialistas slapti; ir kronišką ligą 
moterų ir vyrų, kraujo ir odos. 

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

261 Hanover St., Boston, Mass. 
TeL: Richmond 0668, Gar. 5437. 

Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėliomis: iki 4 vai. po pietų.

Dr. G. L Klitory
<0 SCOLLAY SQUARE

Room 22, BOSTON
TeL Haymarket 0827 

Somerset 2044-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 7 vak. 

šventadieniais nuo 10 iki L
X

Tel. So. Boston 2660.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 9 vak. 

NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

tik susitarus.
Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name.

251 BR0ADWAY, tarp C ir D st
SO. BOSTON, MASS.

i

Teleft nm
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. Mikolaitis
197 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

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

DR. MARGĖMS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 19—2; 6—S
Sekmadieniais: 10—12.

3421 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

TeL Boulevsrd 8483
..............—

R. J. VAS1L
4*9 BROADNAY, ROOM «, 

SO. BOSTON, MASS.
Parduoda: NAMUS. FARMA8, 

KRAUTUVES.

Apdraadžia gyvauti aroikata. ;
PADARAU VISOKIUS DOKU- t 
MENTUS kaip čia, taip ir Lto- d 
taroje, greitai ir ataakaaMaL R

Murinu: AUTOMOBILIUS,
NAMU8, FORNHIUS, KRAU

TUVES ir tt. <


