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ŽADA KEISTI AFRIKOS 
KLIMATĄ.

Francuzija žada pakeisti 
šiaurės Afrikos klimatą ir 
paversti Sacharos tyrus der
lingais žemės plotais. Sacha- 

__________ >roj dabar yra dideli trįs klo- 
RF1KALAUJA ATIDARYT VARANTŲ PROHIBI-, niai, kurie galėtų būt dide- 

CIJOS AGENTAI NEGALI, liais ežerais ir duoti drėgmės 
KRĖSTI NAMŲ.

Prohibicijos
Tuo budu jie verčia Lietuvą Lou man pasakė Washingto- 

taikytis «u Lenkija. nej kad prohibicijos agentai 
Žinios iš Lietuvos sako, negali daryti privatiniuose 

kad paskutinėmis dienomis «
jau ir Latvija prisidėjo prie 
Lenkijos ir kartu su ja eina 
prieš Lietuvą. Sakoma, kad 
ateinančioj Tautų Lygos 
konferencijoj Latvija ma
nanti kelti reikalavimą, kad 
butų atidalytas Liepojaus- 
Romnų gelžkelis.

Kaip yra žinoma, tas ge-
H'-“ —v . . • ...

Lietuvą, ir po Želigovskio kvapą. Nuo šiol gi kvapu 
smurto susisiekimas tuo ge- pasiremiant varantai nebusią 
ležkeliu buvo nutrauktas. (duodami. 
Liepojaus uostas, kurį tas 
geležkelis riša su centralinės 
Rusijos gubernijomis, per tai 
yra netekęs dalies to tranzi
to. kui-į turėjo prieš karą. Ka
dangi šis uostas buvo pritai
kintas palaikyti ryšiams su 
platesniu hinterlandu, tai da-

Latviai su Lenkais Eina 
Išvien prieš Lietuvą

Lietuvaitė Pasižy
mėjo Tarptautinėj 

Olimpijadoj.

LIEPOJAUS-ROMNŲ 
GELŽKELį. visai Sacharai, jeigu tenai

viršininkas^“^ .iš k,ur van'len* Pri!?.sti-

namuose kratų neturėdami 
tam varantų. O varantai gali 
būt duodami tiktai tada, ka
da prohibicijos agentas gaus 
tokiuose namuose degtinės 
nusipirkti, arba kitokiu budu 
įrodys, kad uždrausti gėri
mai tenai parsiduoda. Iki šiol 

į prohibicijos agentas gauda- 
j vo vara n tą. vien tik užuodęs 

ležkelis eina per Okupuotą varomos degtinės ar alaus

4 Prohibicininkai

i Taigi galvojama iškirsti tuo 
tikslu tris kanalus iš Vidur- 
žemės Juros ir užlieti apie 
10,000 keturkampių mylių 
plotą vandeniu. Šitokį planą 
sugalvojo New Yorko inži
nierius Dvvight Braman. Dar
bas apskaitomas į $50,000,- 
000. Užliejus tokį didelį plo
tą vandeniu, manoma, Sa
charos klimatas turėtų žy
miai pasikeisti, oras pasida
rytų drėgnas, pradėtų lyt lie
tus ir, rasit, galima butų užsi
imti tenai žemdirbyste. Da
bar Sacharoj niekas negali 
gyventi, nes dėl vandens sto
kos tenai niekas neauga, nė
ra jokio maisto nei žmonėms, 
nei gyvuliams.

“Keleivio” skaitytoja Albina 
Osipavičiute gaus Amsterda
me aukso medalį už smarkų 

plaukimą.
Telegramos praneša iš 

Amsterdamo (Olandijos), 
kad p-lė Albina Osipavičiute 
tarptautinėj sporto olimpia
doj tenai laimėjo 100 metru 
plaukimo lenktynes, už ką 
jai bus duotas aukso medalis.

P-lė Osipavičiute yra A- 
merikos lietuvaitė. Jos tėvai 
gyvena Worcesteryje, Mass. 
Jos laimėjimas pakėlė visos

NORI PRIJUNGTI BUL
GARIJĄ PRIE JUGO

SLAVIJOS.
Bielgrade pradėjo eiti 

naujas laikraštis vardu “Pra- 
vo Jedinstvo,” kurį leidžia 
turbut Jugoslavijos valdžia. • 
Jis agituoja už susivienijimą 
visų slaviškų tautų po viena 
Jugoslavijos vėliava. Pirmu-

Latvijoje Kilo Didelis 
Triukšmas.

DIRBTUVĖS BĖGA IŠ 
LOWELLIO.

Loveli, Mass. — Pepperell

i

VALDŽIA PUOLĖ PROFE
SINES SĄJUNGAS.

Pragėrė 575,000.
New Yorke pradėta užda

rinėti restoranai ir naktiniai plaunu n..uer.«.uu, u., u a- k|jubai ku>. b pardavinė. 
bar JO padėtis žymiai pablo- jamj svaiginamie'ji gėrimai. 

.. . , - . Šiomis dienomis valdžiosLatvijos vyriausybe senai) ntaiuždėjo antl8
yra susirupmus! Uepojaus-;k£ub Teisme paaiškėjo. 
Romnų geležkelio atidary- kad tiĮmskliubamisugaudyt 
mU' Je7r.u’. !1.eRa.nels’|buvo atsiusti iš Washingtono 
spręstos Vilniaus klaiKimas, specialiai- keturi proh%ici. 
latvių diplomatija skaitėsi „inkai, kurie nuo nauju metų

jami svaiginamieji gėrimai. 
Šiomis dienomis valdžios

su politinėmis kliūtimis ir 
bent tarptautinėse įstaigose 
Liepojaus-Romnų geležkelio j* , , r r ° i (1Z1O8 piniEuo įcuavu vcziidi
klausimo ligi šiol nekele. Si-|jcartu gu ^į^ais bonvivanais.

iki birželio mėnesio kas nak
tis lankėsi j juos iružval- 

; pinigus lėbavo tenai
ta prasme yra pasisakęs 
spaudos atstovams ir dabar
tinis Latvijos užsienių reika
lų ministeris p. Balodis.

Dėl to pasirodžiusios da
bar latvių spaudoj žinios 
apie ruošiamą ar jau įteiktą 
Tautų Sąjungai Liepojaus- 
Romnų geležkelio klausimu 
memorandumą turėtų reikšti 
Latvijos politikos Lietuvos 
atžvilgiu pakitėjimą.

Toks Latvijos žygis, jeigu 
žinios apie jį pasitvirtintų, 
rodytų, kad Latvija šiandien, 
sekdama kitų valstybių pa
vyzdį. nedviprasmiškai atsi
stoja lenkų pusėje, ir prie 
bendro spaudimo prisideda 
ir savo skaudžiais Lietuvai 
reikalavimais.

Per derybas Varšuvoje ne
senai paaiškėjo, kad Lietu
vos vyriausybė dėl politinių 
sumetimų negali teisti tiesio
ginio susisiekimo iš Okupuo
tos Lietuvos. O lenkų tikslas 
yra nustatyti normališką su
sisiekimą kaip tik per demar
kacijos liniją. Suprantama, 
kad Latvijos reikalavimas 
dėl Liepojaus-Romnų gelež- 
kelio atidarymo dabar yra 
labai svarbus Lenkijos dip
lomatijai, nes jis paremia jos 
siekimus. \

“Lietuvos Žinios” sako, 
kad šitoks Latvijos žingsnis 
dabartiniu laiku yra niekas 
daugiau, kaip tik smūgis 
Lietuvai iš užpakalio.

Jie ateidavo frakais apsiren
gę. taip kaip ir kiti svečiai, 
todėl niekas jų nepastebėda
vo. Už stikliuką “eoektail” 
jie mokėdavo po $2.50, už 
bonką šampano po $42. o už 
bonką Mosellės po $22. Į še
šis mėnesius laiko jie ketu
riese pragėrė $75,000. Pini
gų jiem davė tam tikslui val
džia iš valstybės iždo. Geras 
“džiabas” prohibicijos agen
tų! Gerk šampano kiek tik 
nori, ir valdžia užmoka.

AMERIKONAI ESĄ KA
PITALO BERNAI.

Kalbėdamas Williamsto\v- 
no Politikos Institute apie 
tarptautinę politiką, teisėjas 
Charles L. Guy pasakė, kad 
pietų Amerikos valstybės lai
ko Suvienytas Valstijas kai
po “samdomąją armiją, kuri 
už gerą grobį ar atlyginimą 
yra pasiryžus eiti bile kur ir 
prieš bile ką.” Ir pietų Ame
rika turinti pagrindo šitaip 
manvti, nes užtenka tik ko- 
kiam despotui parduoti savo 
kraštą Suvienytų Valstijų 
kapitalistams, ir užtenka to 
krašto žmonėms prieš tą des
potą pasipriešinti, kaip “mu
sų armija tuoj puls tą despo
tą ginti.” Taip dabar yra Ni- 
karaguoj.

GAVO TURKIJOS MEDA
LI, GALI VESTI 6 PAČIAS.

Amerikos karo laivyno ka- ( 
pitonas William Hitt *Scott 
šiomis dienomis gavo iš Tur
kijos medalį ir diplomą, ku
ris duoda jam teisės vesti 6 
pačias ir nešioti fezą (turkiš
ką kepurę). Tą medalį ir 
diplomą jam buvo davęs 
Turkijos sultonas 27 metai 
atgal. kuomet kapitonas 
Scott buvo su Amerikos karo 
laivu sustojęs Konstantino
polyje. Amerikos laivyno pa
tvarkymas tečiaus neleido 
tuomet Scottui tos garbės 
priimti. Dabar gi, praslinkus 
27 metams. Suvienytų ValstP 
jų Kongresas tą patvarkymą 
pakeitė, ir kap. Scott gavo 
netik sultono medalį, bet ir 

, turkų karininko privilegijų 
, turėti sau šešias moteris.

tiniame numery laikraštis Manufacturing Co. paskelbė Ateinant Seimo rinkimams, 
reakcininkai nori išardyt 

darbininkų organizacijas.
Latvijoj kilo baisus triukš

mas. Šiomis dienomis reakci
nė valdžia uždarė Rygoje 
profesinių sąjungų Centralį 
Biurą ir 19 profesinių sąjun
gų (unijų). Uždaryti šitas 
darbininkų organizacijas nu
sprendė Apygardos Teismas, 
kuris yra, žinoma, reakcinės 
valdžios įrankis. Centro Biu
re padaryta krata, kuri tęsė
si visą dieną, ir areštuoti 6 
biuro nariai.

Savo provokatorišką už
puolimą ant darbininkų or
ganizacijų fašistinė Latvijos 
valdžia mėgina teisinti tuo, 
kad profesinių sąjungų Cent- 
ralinis Biuras varęs “komu
nistinę agitaciją.” Žinoma, 
ai yra melas. Tikras užpuoli
mo tikslas yra visai kitur. 
Latvijoj dabar ateina Seimo 
rinkimai. Darbininkai tenai 
stipriai organizuoti ir jie visi 
stoja už socialdemokratus. 
Fašistinei valdžiai dreba kin
kos, kad darbininkai neiš
duotų jos laukan ir neįstaty- 
:ų socialdemokratų jos vie
ton. Dėlto ji ir puolė darbi
ninkų sąjungas. Ji nori jas 
prieš rinkimus išardyti ir 
kartu apšmeižti gyventojų 
akįse “bolševikų agentais.”

Centro Biuro prezidiju- 
mas, kuris susideda iš social
demokratų, pareiškė aštrų 
protestą prieš šitą juodašim
tišką valdžios manievrą. Be 
to, yra ruošiama didelė pro
testo demonstracija Rygoje.

Žmogaus Teisių Draugija 
Rygoje taipgi uždaryta, nes 
r ji esanti “komunistinė or
ganizacija.”

kreipia daugiausia dėmesio, čia, kad ji iškelia savo audi-I 
invčia i Biddeford, Me.. nes 
tenai miestas per 5 metus ne
ims iš kompanijos jokių mo
kesčių ant perkeltų mašinų, 

jo Lowellyje taksai esą labai 
dideli. Vadinasi, šimtapro
centiniai patriotai bėga nuo 
taksų. Nedideliam Louellio 
mesteliui tas reiškia dideli

Į Bulgariją ir sako, kad ji tu- j nyčią į Biddeford, Me.. nes 
retų pati pirmutinė prisidėti / 
prie Jugoslavijos.

Stalinas Ėdasi Su 
Rykovu.

“Socialističeskij Viestnik”Amerikos vardą tarptautinėj . »«ęiaiisueesKij vi«suuk nuostolį, nes ši dirbtuvė kas 
sporto šventėj. Mums vra P1 anv^a’ kaf- j<<Įm}lnlsty Ya" metai išmokėdavo čia darbi- 
smagu šitas faktas pažymėti labai nusivyki- njnklJ aigOms apie $1,250.-
nett dėl to, kad Albina yra’1,^nia^>‘\IK,0.n’™’?y 000 irapie $750,000 kito-netik dėl to, kad Albina yra 
musų vientautė, bet ir dėlto, 
kad ji yra “Keleivio” skaity
toja, musų vienmintė.

SOCIALISTAI REIKA
LAUJA EVAKUOTI 

PAREINĘ.
Socialistų Internacionalo 

Kongresas Briuselyje paskel
bė savo reikalavimą, kad 
Francuzija. Belgija ir Angli
ja tuojaus atšauktų savo ar
mijas iš Vokietijos žemių 
Pareinėj ir paliktų tą kraštą 
patiems vokiečiams, šitam 
reikalavimui pritarė ir Fran- 
cuzijos socialistų delegacija.

LOWENSTEINAS PALIKO 
$40,000,000.

Londono žiniomis, : 
Rndai jūrėse Belgijos kapita
listas Lowensteinas paliko 
$40,000,000. Šita žinia dau
gelį nustebino, nes buvo sa
koma, kad jo turtai žuvę- spe
kuliacijose ir kad dėl to jisai 
tyčia iššokęs iš orlaivio į ju-

žvalgyba (G. P. U.) tvirtinu
si, kad yra tikri ekonominio 
špionažo įrodymo daviniai, o 
pasirodę, kad to visai nėra.

Dėl to tarp Rykovo ir Sta
lino kilo didelis nesusiprati
mas. priėjęs iki viešo skan
dalo viename politbiuro po
sėdy, kur Rykovas trenkė 
kumščia į stalą ir tvirtai Sta
liną iškoliojo.

STREIKIER1A1 REIKA
LAUS PERMITO 
PIKIETUOTI.

New Bedfordo streikierių 
komitetas iš 50 žmonių nuta
rė kreiptis į majorą Ashley 
ir reikalauti permito pikie- 
tuoti dirbtuves. Streikas eina 
jau 18-tą sąvaitę ir 27,000 
darbininkų vis dar laikosi.

IŠRADO BUDĄ TELEGRA-Į _________
MOMS SIŲSTI KINIEČIŲ SOVNARKOMAS SUSI-

KALBA. liejo SU KOMINTERNU. i
Visu šalių komunistų su-

URBAITIS NORĖJO IŠSI 
LAUŽTI IŠ KALĖJIMO.
Laikraščiai praneša, kad 

iš federalio kalėjimo Atlan
toj bandė pabėgti Joe Urbai- 
tis ir Roy Gardener. kurie 
sėdi nuteisti už pašto apiplė
šimą. Jiedu bandė nusileisti 
kopėčiomis nuo kalėjimo sie
nos, o paskui juos ir kiti kali
niai mėgino bėgti. Kalėjimo 
sargai pakėlė termą ir prasi
dėjo riaušės, per kurias buvo 
sužeisti keli kaliniai ir vienas 
kalėjimo sargas. Pabėgti nie
kam nepasisekė.

kiems reikalams.
I

KALBA.
Kinietis d-ras Wang. bai-Į ___

gęs Illinojaus Universitetą, važiavimas išrinko centralinį 
išrado siuntimui būdą kime- ?avo organą komintemą, kū
čių telegramų. Jo sistema bus rjn inėjo Bucharinas, Stali- 
įvesta nuo 1 sausio 1929 me- nas,‘Molotovas, Manuilskis ir 
tų. Iki šiol kiniečių kalba te- Sovnarkomo pirmininką? 
legramų negalima buvo sius- Rykovas.
ti. nes jų rašto negalima tele-Į ' iki šiol Sovietai spyrėsi, 
grafu perduoti. D-ras Wang kad komintemas su valdžia 
išgalvojo tam tikslui naują nieko neturi, bet dabar visai 
raštą.

KOMUNISTŲ BYLA 
SUOMIJOJ.

Iš Helsinkio (Hlsinforso) 
pranešama, kad komunistai 
pasikvietė tenai daug garsių 
Europos advokatų ginti 4'1 
komunistų, kurių byla nese
nai prasidėjo. Jie yra kalti
nami suokalbiu nuversti da
bartinę valstybės tvarką. 
Dauguma kaltinamųjų yra 
baigę Leningrado komunis
tų propagandos mokyklą. 
Jiems ginti yra pakviesti šie 
teisininkai: Brantingas iš 
Stokholmo, Hersfeld iš Ber
lyno, Lansbury iš Anglijos ir 
da keliatas kitų.

i _________________ _

; Brazdėjimas Prieš 
Angliją Indijoj.

Bruzdėjimas ir netvarka 
Indijoj tęsiasi. Streikai nesi
liauja. Bombėjuj ir Tukikori- 
ne darbininkai kelia riaušes. 
Geležinkeliečiai streikuoja. 
Keliose vietose įvyko gink
luoti susidūrimai su policija.

Ties perkasu tenai strei
kuojantieji geležinkeliečiai 
atsuko gelžkelio pabėgių 
šriubus ir traukinys sudužo; 

. , . daug sužeistų ir užmuštų.
--------------- Vietomis gyventojai atsi- 

GRABOVSKIS UŽMUŠĖ sako mokėti mokesnius.

atvirai pasisakė priešingai: 
‘ Sovietų valdžios pirmininkas
Rykovas įėjo kominteman.NUKRITO BAŽNYČIOS

VARPAS. UŽMUŠĖ 
ZAKRISTIJONĄ

Brocktono miestelyje. No. SUNV ,R SU2EID£ PAC,A 1 Bombėjaus gubernatorius 
Carolinos valstijoj, metodis-l Netoli Buffalo, N. Y., far- miesto tarybai Įteikė ultirna- 
tų bažnyčios zakristijonas merys vardu John Grabovs- tumą. kad jis lauksiąs dar 
nuėjo nedėldienio rvta pa- ki. užmušė kuolu kolieką sa- dvi sąvaites. Jei per tą laiką 
skambinti varpą. Varpas nu-'vo sūnų ir perskėlė kuju gal- nebus pradėta mokėti mo- 

| truko su visomis varpinyčios vą savo pačiai. Jis yra areš- kesmai, jis pavartosiąs jėgą, 
žuvęs lubomis ir krisdamas užmu- tuotas ir kaltinamas pirmo

tų bažnyčios zakristijonas' merys vardu John Grabovs- tumą. kad jis lauksiąs dar

skambinti varpą. Varpas nu-, vo

šė zakristijoną. i laipsnio žmogžudystėj. f

“BAISI” PILSUDSKIO PRAKALBA 
PASIBAIGĖ JUOKAIS.

i Lietuvos spauda rašė, kad i laikraštininkai iš Kauno, ir
res. Tiesa, per kelias paskuti- 13 šio mėnesio Pilsudskis pa-1 lenkų valdžia patiekė jiems 
nes sąvaites jisai neteko spe-skelbsiąs Vilniuje savo pa- visokiu patogumų. Po Pil- 

Kokie tie planai ■urėio su(bkj0 ka,bos. ,enkl) ,aik. 
tnHnt bUu’ n,eka* nežmojo, bet vi- raštjnjnkai pakvietė lietuvius 

buvo reikalo žudytis, turint Si buvo įsitikinę, kad jis bus <ave ,• 
rankose da 40 milionų. baisus. Tūli spėjo nit.kad | ^ms puoįpas save į svečius ir iškėlė

I

GEL2KELIECIAI SVARS
TO STREIKO KLAUSIMĄ.

Šią sąvaitę vakarinių vals
tijų gelžkeliečiai balsuoja 
klausimą, ar mesti darbas, ar 
ne. Mat. jie buvo reikalavę 
daugiau algos, bet gelžkelių 

Packard Buildingo per langą kompanijos jų reikalavimą 
nuo 14-tų lubų. atmetė.

BROKERIS NUŠOKO NUO 
14 AUKŠTO.

Philadelphijoj nusižudė 
Arthur Hamilton Vail, bro
kerių firmos Halsey, Stuart 
& Co. vedėjas. Jisai iššoko iš

baisus. Tūli spėjo i
VULKANO SPROGIMAS vos karaliunU’8^^ ° šitos iškilmės Vilniuje bu- 

SUNAIKINO SALĄ SU j
1,000 ŽMONIŲ. Vilnių suvažiavo daug lenkų

Pereitą sąvaitę Rytų Indi- tegijonininkų ir Pilsudskis

AREŠTAVO RUSŲ 
PIKNIKĄ.

Prie Crescent ežero perei
tą nedėldienį rusai iš Merri- 
mac miestelio turėjo pikniką. 
Buvo muzikos ir jaunimas 
pradėjo šokti šokius. Iš krū
mų išlindo valstijos kazokai 
ir areštavo visus šokikus, mu
zikantus ir “bartenderį,” ku
ris pardavinėjo svaiginamus 
gėrimus. Iš viso suimta 24 
žmonės. Mat. Massachusetts 
valstijoj įstatymas draudžia 
nedėldieniais šokti.

KOMUNISTAI UŽVERTĖ 
BELGIJOS PARLAMEN

TĄ PROKLAMACIJOMIS.
Radio žiniomis, belgų par- 

amente per debatus dėl ka- 
iumenės įstatymo įvyko dra

matiškas incidentas. Komu- 
listas Jacųuemotte, baigda
mas savo kalbą, metė į salę 
<omunistinių brošiūrų glėbį. 
Tuo pat metu nuo galerijų 
komunistų šalininkai pradė
jo mėtyt komunistines pro
klamacijas. Ryšy su tuo su
rota penki žmonės.

SPROGO RAK1ETOM VA
ROMAS BOTAS.

Vokietijos pakrašty spro
go Fritzo von Opelio suruoš
us rakietinis botas. Pats 
Opel ir jo padėjėjas spėjo 
įšokti į vandenį ir paskui iš
plaukė į krantą. Kelios die
nos atgal sprogo to paties iš
radėjo automobilius varomas 
tokiomis pat rakietomis. Iš
rodo, kad šitokia varomoji 
pajiega vežimams nėra prak
tiška.

Bet atėjo 13 rugpiučio. į vo suruoštos paminėti pinnu-
------------>._l„ tini Pilsudskio legijonminkų 

muši, kuomet 14 metų atgal 
jisai pirmu kartu stojo su

PAVOGĖ $500,000.
Šiomis dienomis Kanadoj 

buvo areštuotas ir New Yor- 
kan atgabentas Bancitalyj 

r__  * „oumoimo ir 1 sekretoriausi
ir ‘'Lle^uvcTkarali'urn' neap- daugiausia ir minėjo tuos lai- padėjėjas ‘ Callahan, kuris 
siskelbė kaip tele- tanios J*s pasaKė ke- tarnaudamas šitai korporaci-
sako, tai Pikndskin kalba su- liatą juokų ir tuo užsibaigė jai pavogė iš jos iždo apie 
švelnino lietuvių-lenk' santi- visa jo “baisi” kalba. Nevel- $500,000. Sakoma, kad visus 
kius, nes j Vilnių buv atw- tui žmonės sako, kad iš dide- pinigus jisai pražudęs spe- 
kę automobiliai 7 l^iuvių lio debesio lietaus nebūna, kuliacijose ant VVall Streeto.

jose išsiveržė Rokatindos Dasakė prakalbą. Prakalba .. .. . .
....ibnnnc *>ininc .-nizA bn.i visai paprastą jokių jais prieš Rusijos kanumenę.

planų Pilsudskis joj neiškėlė Taigi savo kalboje Pilsudskis Corporation
vulkanas. Žinios sako, kad buvo 
per šitą išsiveržimą kilęs gai
sras ant Paloevveh salos su
naikino 6 kaimus. Be to, vie
nas salos kraštas pasinėrė po 
vandeniu. Iš viso per šitą ka
tastrofą žuvo apie 1,000 

1 žmonių.

BAISUS ALIEJAUS 
GAISRAS.

Port Arthur miestelyje. 
Texas valstijoj, sudegė Tė
vas Oil kompanijos aliejaus 
refmerija. Baisios liepsnos 
siekė iki debesų. Nuostoliai 
apskaitomi į $1,000,000.

I
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NETURI|išbraukta ir užpildyta lokiais 
RĘ^T. KURIEjskelbimais. kaip “Skaitykit 

į‘Socialdemokratą’.” “Alsi“ 
minki: politinius kabinus." ir 
tt. Straipsnių paskutiniame 
“S-to" i
paliktos tiktai visai bespal
vės žinios.

SAKO, VALD 
TEISĖS SPI

PILIEČIAI “GERI,” 
KURIE “BLOGI.”

Lietuvos valdžia pridarė 
medalių r.epriklau- mybės 
sukaktuvėms paminėti ir da- 
lyja juos “užsitarnavusiems 
piliečiams. sakoma, kad tie 
medavai bus dalinami ir A-i 
merikoje “geriems t airio-» 
tams.

I I

<AS UŽIMS TAMOPAUK- 
ŠČIO VIETĄ?

Tarnas Paukštis buvo I 
SLA. iždininkas. B? be r j.- 
vtirė. Todėl kiia klausim .s, 
kas užims jo vietą?

Einant SLA. konstitucija, 
“visas atsitinkančias tuščias 
vietas“ tui i užpildyti Pildo- > 
moji Taryba. Pirmvbę Į to
kias vte(a> t ui i ik- kandida- j

numery* beveik nėra; kurie paskutiniuose rin-

No. 33. Rugpjūčio 1S, 1928.

DIDŽIAUSIA SALĖ VISAM PASAULY.

KTLTIVIS

Šitas t riebusis ant paveikslėlio išrodo nedidelis, bet išūkrujų 
jis busiąs didžiausia salė visam pasauly. Atlantic City. N. J., 
miesto vaddž.a stato ją savo lėšomis, ir jos pastatymas atsieisiąs 
miestai ijįK • Al.Ouo. Salė skiriama visokioms konvencijoms.

[ Apie Internacionalus į
Ligi šiol girdėjome kai- liau, daugiau sustiprėję kara- 

baat, skaitėme raštuose dau- liai ir tas teises žymiai aprė- 
giausia apie socialistini in- žė, bet galutinai katalikiškų 
teraacionalą. -šis intemacio- organizacijų nepanaikino, 
nalas turėdavo savus šuva- kadangi jos ir patiems kara- 
žiavimus. svarstydavo politi- iiams buvo naudingos, 
kos klausimus tarptautinėje 
plotmėje, žiurėjo savo gina
mos klasės, proletariato, rei
kalų, 
j Vienok tai nėra vienintelis 
internacionalas. Yra daug 
senesnis ir daug tvirčiau or
ganizuotas. negu kokia nors 
kita tarptautinė organizaci
ja, — tai politiškai tikybinis 
katalikų internacionalas. Jis 

Į yra centralizuotas, pilnoje to tos. 
įžodžio prasmėje, kaip socia
listinis internacionalas, turi 
net federacijos pagrindus. 
Katalikų internacionalo sos
tinė yra Roma, popiežius yra 

. visagalintis tos organizacijos 
•vadas. 
’ Katalikai niekuomet nesi- 

s vra savotiška 'vadina save internacionalis-

organizacijoms, turinčioms 
daugiau teisių ir mažai žiūri
moms karaliaus ir iš kitos pu- 
. ės sunkiai prieinamoms po
piežiui kontroliuoti, pati
ko tokia tvarka ir jos pačios 
stojo karaliams Į talką, kad 
tik jaustis laisvesnėms. Kad 
tikriau savo teises užtikrinti, 
popiežiai darė vėliau su ka
raliais sutartis — konkorda- 

. Taip buvo kol karaliai 
valdė. Sukilus tautoms prieš 
savo karalius ir juos nuver
tus, ligi to Įsigalėję katalikų 
organizacijos atstovėjo savo 
teises. Nors kiek jas susiauri
nus, pavyzdžiui, apkarpant 
didelius vienuolynų valdo
mus žemių plotus, sumaži
nus popiežiui mokesčius ir 

tais. Bet ne dėl to, kad jie nė- tt., katalikų organizacija pa- 
‘ra tokie, bet dėl kitų priežas- liko veikianti gana savisto- 
čių. Būtent, pradžioje savo viai, išlaikė savo rankose 

t organizavimosi katalikų or- daug turtų ir, kas svarbiau- 
ganizacija buvo grynai vals- šia, tiesioginiai su Romos ka- 

p i i •• a. tvbinio pobūdžio. Tuomet lalikų bažnyčios galva liko
K6u&KClJ0S AtSlKyRI8L: katalikų vadai buvo kartu ir palaikomi ryšiai pačių orga- 

_---------—. (valstybės tvarkytojai, kara- nizacijų (bažnyčių). Taip
Pakalnės Oželiui.—Tams- Lai. Jie tuomet užsimojo su- 

tos pranešimo laikraštin ne- daryti visame žemės plote 
dėsime, nes svetimtautis for-; vieną valstybę. Tai daryti 
manas negi žinos, kad jo pa- pradėjo nuo Europos, kurią, 
sielgimas yra peikiamas lie- 
iuvių laikrašty.

kimuose gavo daugiausia 
balsų. Kadangi šilam atsiti
kime daugiausia balsų (po 
Paukščio i yra gavęs komu
nistų kandidatas Gerdaus- 
kas iš New Britaino. tai ko
munistai jau džiaugiasi, kad 
SLA. iždas su SI,000,000 
teks jų žmogui valdyti.

Bet ar ištikro tai o jau ir 
bus, tai da nežinia. Nes SLA. 
konstitucija sako, kad antra

ip, leiliai kandidatai, kiriami 
Į pasidariusias vakansija?. 
turi būt da ir “ganėtinai kva
lifikuoti.” Taigi nuo Pildo
mos Tarybos priklauso, ar ji • 
pripažins p. Gerdauską kva
lifikuotu tvarkyti toki milži
nišką turtą, ar ne. Gerdaus- 
kas gali būti labai geras u . 
draugiškas vvras, bet tv arky- 
ti milioninius finansus to da 
neužtenka. Čia reikia nusi
manymo. Ar p. Gerdauskas 
vra tam kvalifikuotas, mes 
nežinome, bet buvusi? Balti- 
morėj SLA. Seimas tokios 
kvalifikacijos jam. rodos, ne
pripažino. Taigi išrodo, kad 
iždininku turės būti kas ki
tas. Mums rodos, kad geriau
sia tai vietai tiktų adv. K. 
G ūgis.

MATO SOCIALISTŲ ĮSI
GALĖJIMĄ LIETUVOJE.
Tūlas klerikalas, turbut 

Kalbėdamos apie tu^s me-ifcoks kunigas, parvažiavęs is 
Amerikos Lietuvon pamatė 
tenai “socialistų Įsigalėji
mą." Jis rašo apie tai Chica- 
gos “Draugui. ' Girdi.

"liaudininkai, socialistai ei
na Kartu su tautininkais. Socia
listai baigia užkariauti visas 
koperatyvas, tanaus. Bijosi jie 
visi katalikų sustiprėjimo, tad 

l kiek jėgdami ardo, trukdo kai. 
i koperatyvas, savitarpio susišei- 

pimo kasas, jas ‘vienija’ ir pa- 
, veda globoti vBkams. Koperaty- 

vų Są-ga nėra tautininkų ir ka
talikų rankose: ten socialistai 
gyvuoja. Jiems gi duota mono
polis pristatyti maistą kariume- 

’ nei. Apskaitoma, kad už vieną 
tarpininkavimą tarp valdžios ir 
smulkesnių koperatyvų — Gen- 
tras gauna gryno pekio per 3,- 
060.000 litų. Visai nestebėtina, 
kad socialistų laikraščiai. Įstai
gos. geriau gyvuoja, negu prie 
Griniaus valdžios."

Ir toliau? jis pranašauja, 
kad Įsigalėję socialistai nu
vers tautininkus ir paims vai- KAIP TIKĖJIMAS IŠVEDA 
džią Į savo rankas. Sako:

“Gyvenamasis momentas — 
tai puota prieš liūdną galą. Tau
tininkai sau peili galanda be
stiprindami socialistus. Tie šį 
tą planuoja. Kaip greit jie pa
keis Voldemarą. — nežinau, bet 
keis. Dabar tautininkai slysta i 
jų gurbą, nes anų (soc.) daug 
daugiau visose proteguojamose 
organizacijose ir pelningose 
vietose.” i

Kad tautininkai turės eit 
laukan ir kad ateitis priklau
so socialistams, tai nėra jo
kios abejonės. Bet kad da
bartiniai tautininkai remtų 
socialistus, kaip “Draugo” 
korespondentas pasakoja, 
mes netikim. Nuolatiniai so
cialdemokratų areštai ir jų 
partijos skyrių uždarinėji
mas aiškiai parodo, kad tau
tininkai bijosi socialdemo
kratų daugiau, negu kokios 
nors kitos organizacijos.

dalius. “Naujienų*" sako:
“Mums uu primena ‘agnosė- 

hų’ dalinimas vaiKams. Kuris* 
vaikas išmoksta poterių ir su-" 
geba-atsakyt; i kiaasimus .- ka-t 
tekizmo, tam klebonas duoda 
agnoseli. Valkai, žinoma, džiau- j 
giasi, gavę tokią blizgančią ( 
venėię. o jų maino* didžiuojasi., 

‘‘Dalinti ‘agnosėlius’ 
siems, tai — traktuoti 
kaip vaikus. Suaugę prote.u.ar.-, 

sau tei-

suaugu- f 
juos,,

tvs žmones reikalauja 
šių, o ne medalių!”

Jeigu jau dalinti 
medalius atminčiai, 
ketų juos dalyti visiems, ku-. 
rie tik jų nori, o ne vien tik 
“užsitarnavusiems,” sako 
“Naujienos.”

“Bet kuomet valdžia imasi 
rinkti iš visos tautos tuos, kurie 
‘užsitarnavę,’ ir tik jiems duoda 
medalius, tai visas jos sumany
mas pavirsta absurdu. Ji skirs
to piliečius Į ‘gerus’ ir ‘ne taip 
gerus’; arba visai ‘negerus.’ O 
kokią teisę ji turi tokiais skirs
tymais užsiimti? Pamatinė šių 
dienų valstybės idėja yra ta, 
kad visi piliečiai prieš įstaty
mus (taipgi ir prieš valdžią) 
yra lygus. Valdžia privalo skir
ti tiktai tarpe prasikaltusių (ir 
teismo nubaustų) ir neprasikal- 
tusių piliečių.

“Ne valdžia turi spręsti apie 
* piliečių ‘gerumą’ ir ‘negerumą.’ 

bet piliečiai apie valdžią. Nes 
piliečiai pasilieka, o valdžios 
keičiasi. Ta valdžia, kuri šian- f 
dien laiko tam tikrus piliečius 
labai ‘užsitarnavusiais.” už kiek 
laiko pasikeis, ir sekančios val
džios nuomonė gal bus visai ki
tokia. Tai argi tuomet ta nau
joji valdžia turės daryti kitus 
medalius ir dalinti juos tiems, 
kurie jų negavo, o apeiti tuos, 
kurie šiandien ‘agnosėlius’ gau- 
na?
Labai gera pastaba.

f

tokius 
tafrei-^

ŽMOGŲ IŠ PROTO.
"Darbininko“ 59-tame nu

mery vienas kunigas aiškina 
"Tikybos kampelyje.“ kaip. 
greitai tikėjimas gali išvesti į 
žmogų iš proto. Jis sako:

“Nusiminimas tikėjimo daly-Į 
kuose paprastai Įveda žmogų j • 
skrupulus. Kas tie skrupulai”!

AP. įLEIS AMERIKOS LAI
KRAŠČIUS LIETUVON?

Lietuvos valdžia pradėjo ŠV. PETITAS NEPRIĖMUS
taikytis prie Amerikos lietu- FAŠISTŲ GENEROLO, 
vių. Tuo tikslu šią vasarą ji Musų skaitytojai jau -žino 
suruošė “Amerikiečių Savai- apie nelaimingą italų-kelibrtę 
tę” ir parvažiavusius Amen- Į šiaurės ašigalį. Tai kelionei 
kos lietuvius iškilmingai pa- vadovavo fašistų generolas 
sitinka ir vaišina. Nobile, kuriam popiežius bu-

“Keleivis” yra pastebėjęs, vo davęs nuvežti ir nuleisti 
kad jeigu Lietuvos valdžia ant "pasaulio viršūnės” kry

žių. Ekspedicija su kryžium 
pasibaigė didžiausia katast
rofa ir dabar apie ją kalba 
visas pasaulis. Jos atbalsiai 
pasiekė net Lietuvos kaimą, 

-------------- . ir štai kaip Lietuvos kaimie- 
Nelabai se-’tis ją aiškina:

nori geresnių santikių su A- 
merikos lietuviais, tai visų 
pirma ji turėtų Įsileisti Ame
rikos lietuvių laikraščius.

Matyt, šitokia mintis pra
dėjo kilti jau ir Lietuvos šei
mininkų tarpe. J 
ini buvo žinių, kad vidaus šventas tėvas pasiuntė 
.eikalų ministerija nutarusi gen. Nobilę Į dangų, kad tas 
jau Įleisti Lietuvon “Sanda- paprašytų Dievo apsaugoti 
rą ’ ir SLA. organą “Tėvy- pasauli nuo karo ir bado. Ir 
nę.” Dabar kai kurie Lietu- Nobile nulėkė prie dangaus 
vos laikraščiai praneša, kad vartų, bet susitiko tenai šven- 
ir “Naujienas" nutarta jau tą Petrą, kuris fašistų gene- 
įleisti. rolo neįleido. Dangaus varti-

B^t ar tie nutarimai bus ninkas paaiškino italų ekspe- 
pildomi, ar pasiliks tik ant dicijai, kad jie negali Į dan- 
popieros, tai lieka dar pa- gų Įneiti dėlto, kad jų vadas 
matyti. “Lietuvos Žinios” sa- Mussolini yra išdidus ir jo 
ko, kad “Sandaros” cenzūra 
vistiek neįsileidžia, nežiū
rint kad jau pora mėnesių 
kaip buvo nutarta Įleisti.

Dėlto ir “Naujienos” abe
joja, ar nebus tie visi “Įleidi
mai” tik ant popieros?

Kad laikraščių cenzūra 
Lietuvoje neina švelnyn, bet 
dar »si daug biauresnė, tai 
parodo ir atėjęs dabar 29-tas 
“Socialdemokrato” numeris

puikybė esanti ne Dievo jam 
duota, bet nuo šėtono gauta. 
Ir, tai pasakęs, šv. Petras nu
trenkė Nobilės orlaivĮ ant 
amžinų ledų, kur nėra nei 
žmonių, nei namų, ir dabar 
pasaulis turi laukti da dides
nių nelaimių, negu iki šiol 
buvo.

Šitokį Lietuvos kaimiečių 
supratimą apie Nobiles eks
pediciją paduoda “Lietuvos 

- daugiau kaip pusė jo yrą žinios,”

vo sąžines stcvi. Tuo budu Į 
skrupuliato gyvenimas darosi 
nepakenčiamas, ir jis nekartą 
pakliūva Į pamišėlių namus.”

Mes jau nesykį esam rašę, 
kad tikėjimą: 
proto liga. Dabar gi šilą pa
tvirtina ir kun. Taškuno re
daguojamas “Darbininkas.”

Ugi bereiks..nga baimė ir abe
jonė sąžinė* dalykuose. Skrupu
lingas žmogus visko bijosi. Aru 
kiekvieno žingsnio mato klaidas 
ir prasikaltimus ir net gerus 
darbus laiko nuodėmėmis, gi iš 
mažų nuodėmių padaro didele*. 
Skrupuliata* visuomet užimta 
savo sąžine. Jis ją tyrinėja ir 
niekuomet neranda ramybės.”

Tokio dievašninko nei iš
pažintis negali nuraminti, 
sako “Tykybos Kampelio" 
rašjTojas. Priešingai, išpa
žintis da didesnę nerimauti 
pas ji sukelia, nes—

“Jam išrodo, kad visų nuodė
mių nepasakė ir tuo budu atliko 
šventvagišką išpažinti. Skrupu- 
liatas netik; i gautaji išrišimą 
ir vis nori išpažintis panaujinti. 
Benaujindamas dar labiau susi
painioja ir reikalauja išpažin
ties iš viso gyvenimo. Syki pa
judinęs viso gyvenimo darbus, 
jisai jau nebežino nuo ko pra
dėti ir kuo sustoti ir visiškai 
susimaišo. Jei nuodėmklausis 
neleidžia jam daryti viso gyve
nimo išpažinties. ’ 
sis nenori jo klausyti ir mano, laiku jau gaus ją. ...
kad patsai geriausia pažįsta sa- S. Michel»ona*. čliau popiežiai manė, ma

tyti nesuprasdami gerai žmo
nių būdų, pasilikti sau kara
lių karaliaus, kaipo dangaus 
atstovo žemėje vietą, ir kartu 
žiūrėti žmonių dvasinių rei
kalų per savo organizaciją— 
bažnyčią. Žinoma, popiežiai 
prie tokio nusileidimo ne iš 
gero savo noro priėjo, bet 
priversti Į valdymą siekian
čių karalių, kunigaikščių, ri- 
tierių ir, pagaliau, dvasinin
kų. Dėl to buvo kilę daug ka- daugiau visokių intemacio- 
rų ir žuvo daugybė žmonių, nalų kurtis. Tautų Sąjunga 

Pradžioje toks popiežių yra valstybių (taikų) inter- 
nusileidimas gelbėjo, bet nacjonala^ (tarpvalstybinis 
nors jie teorijoje nusileidi-;susibūrimas) tam tikraissa- 
mų buvo padarę, vienok v°tiskais tikslais. Pradėtas 
praktikoje nenorėjo nusileis- organizuoti Čekoslovakijoj 

iti ir norėjo, kad popiežiaus ^aHasis Internacionalas, t. y.

yra visur ligi šiol.
Iš to viso matyti, kad kata

likų organizacija yra tarp
tautinė ta prasme, kad visos 
jos filijos (skyriai), kur 

butų, yra sujungtos į
be mažos rytų dalies, visą
valdė. Kryžiokų pasiekta už- jos butų, yra sujungtos į 
kariavimų riba, tai buvo riba vieną sistematingai, centrali- 
ir Romos papos valstybės, zuotai, tarptautiniu pobu- 
Bet visą tą plotą, prie tų lai- džru suvienytą organizaci- 
kų valdymo sistemos papras- ją. Kad ir yra skirtumas 
tumo. netobulo susisiekimo tarpe kitų tarptautinių orga- 

, __~ _________ negalėjo patsai vienas popie- nizacijų ir katalikų Romos
dos ir dabar liko tik apdaryti tiesioginiai valdyti, o tu- internacionale, vienok esmė- 

užims.

“TEISINGAS PATARĖ
JAS” BĖJO B SPAUDOS.

Knyga vardu “Teisingas 
Patarėjas" jau išėjo iš spau-

441

ą. bet tas jau daug laiko ne- turėti tam tikruose plo- je to skirtutno ne tiek daug. 
Taigi tie draugai, ku- tuose sav0 valdytojus: kara- Daugiau skiriasi organizaci- 

skrupulinga- rie buvo ją užsisakę, greitu kurie jo klausė, ir dar jos lytim (forma) ir pobu- 
syti ir manu. >aiku iau <raus ją. savo tiesioginius atstovus, džiu. Katalikų intemaciona-

las yra taip pat politinis, se
nų siekimų neatsižadėjęs 
(vienas piemuo ir viena avi- 
nyčia) ir prie tam kosmopo
litinis, o ne tautinis interna
cionalas. Tuo atžvilgiu kata
likų internacionalas arčiau 
prilygsta savo pobūdžiu Ma
skvos komunistų internacio
nalui. bet jau kiek mažiau 
socialistiniam internaciona
lui.

Pastaruoju laiku pradėjo

500,000 PORU
r •

Bus Padirbta ir Parduota
per 1Q28 metus

Dirbtuvė dirba PILNĄ LAIKĄ. Darbininkų algos nėra kapojamos kaip ki
tur. Darbininkai dir'uvėje pasilaiko tie patįs nuo to laiko, kaip tik musu 

Dirbtuvė pradėjo dirbti, t. y. 9 me
tai tam atgal.

REZULTATAS: Tie darbininkai pa 
daro gerą darbą, sumažina lėšas, ne
sugadindami darbo nei mašinų, nesu- 
sižeidžia. nes pripratę prie aplinkybių, 
dėlto sumažina dirbtuvės lėšas ant 
Compensation In*arance. Taip susi
tvarkius. pasidaro geri čeverykai ir 
žmonės pirkdami DVER GLOBĖ Ce- 
verykus. gauna už savo pinigus dau
giau vertės, nekaip pirkdami už tiek 
pat pinigų kitos išdirbvstės.

Neužtikriname, kad musų dirbtuvė
je ėevervkai dirbti, jeigu kurie neturi

OVER GLOBĖ marką, ir Boat & Shoe Workers l nion numerio 170.
Krautuvninkai užlaiko musų feverykus visur. REIKALAUKITE!

WORKERS UNION/
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žemės ūkio reikalams aptar
ti tarptautinis susibūrimas. 
Yra Įvairių ekonominių or
ganizacijų. kurios yra suda
rę tarptautines sąjungas.

Demokratų arba liberalų 
internacionalas dar nėra pil
nai ta prasme suorganizuo
tas. bet yra buvę jau keturi 
jo suvažiavimai. Paskutinis 
suvažiavimas baigėsi šiomis 
dienomis. Jis Įvyko Londone. 
Pranešimų ir bendrai šių lai
kų dvasios nuotaikos vedini, 
gana energingai pradėjo rū
pintis šiame suvažiavime su
daryti rimtą tarptautinę de
mokratų ir liberalų sąjungą, 
šiuo klausimu susiinteresa- 
vę yra 12 demokratiniai val
domų valstybių dideliausios 
demokratinės-liberalinės sro
vės, kurias atstovavo tame 
nuvažiavime apie 500 atsto
vu. Tarpe jų anglų liberalų 
partija, kurią atstovavo 
Llovd George ir kiti, f rančų- 
zų radikalai ir kitos demo
kratinės grupės, Vokietijos, 
Italijos, etc.

Tame suvažiavime buvo 
bandoma rasti bendri visų 
kraštų demokratinėms-libe- 
ralėms srovėms obalsiai. Iš 
pranešėjų ir diskusijų maty
ki, kad demokratų-liberalų 
veikimas bus nukreiptas 
prieš fašizmą, kuris griauna 
demokratinius valdymo pa
grindus ir socializmą, y. S,

i skirti atstovai, kaipo vyriau
sio karalių karaliaus žemėje, 
žiūrėtų valdymo ir popie
žius galėtų netinkančius ir 
ne sulig jo noro valdančius 
karalius atstatyti. Kaip žino
me išk istorijos, popiežiai da
lindavo ir atiminėdavo kara
liškas karūnas ir net rusų ca
rai yra gavę iš popiežiaus ka
rūną. Bet už tą karūną turė« 
davo karalius klausyti popie
žiaus ir jam mokėti nemažus 
mokesčius. Neklaužadą ka
ralių bausdavo arba popie
žius pasiųsdamas savo armi
ją, jei jos pilnai užtekdavo 
neklaužadą Į tvarką pastaty
ti ar pakeisti kitu, arba už- 
siundydavo kitus karalius 
ant neklaužados karaliaus ir 
tuo budu priversdavo ne
klaužadą nusileisti ir išpildy
ti visus popiežiaus norus.

Tečiau taip galėjo būti, 
kol karaliai su karaliais ne
suprato susitarti prieš po
piežių. Tokis susitarimas tar
pe karalių Įvyko, ir popie
žių autoritetas žuvo. Susi
tarę jie atsisakė ji vy
riausiu karalium žemėje pri
pažinti, vienok jo vedamoms 
tikybinėms organizacijoms 
jie paliko labai plačių tei
sių ir savistovų veikimą, nors 
tos organizacijos negalėjo 
nieko daryti prieš karaliaus 
valią (Įstatymus). Tiesa, vė-
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Kas nieko neveikia, 
To niekas nepeikia.

"Laisvės” 181-mame nu
mery tūlas Viską Žinantis 
rašo apie šio miesto lietuvius 
ir darbininkų gyvenimą. Ge
rai, kad jis netingi rašyti, tik 
negerai, kad rašo dalykų ne
ištyręs. Visų pirma jisai sa-' 
ko, kad čia esą daugiausia 
vilnonių dirbtuvių. Tai ne 
tiesa. Tikras dirbtuvių skai
čius čia yra toks:

1 vilnų audinyčia,
2 bovilnos audeklinės,
5 mezginių dirbtuvės,
2 dirbtinio šilko dirbtuvės,
2 geležies liejyklos,
2 mašinšapės,
2 Įrankių dirbtuvės,
1 peilių dirbtuvė,
1 cemento dirbtuvė,
1 gyvulių skerdykla,
2 plytnyčios,

ELIZABETHO LIETUVIAI, KURIE BARO.

J»nas Masiulis
(mirė)

Vladas Biekša 
(mirė)

Vistas Martinas 
(mirė)

Juozas Mačėkas 
(serga)

INDIJA—DIRBANČIŲ IR
BADAUJANČIŲ ŠALIS.

ELIZABETH, N. J. 
Lietuvių salėj prie baro 
užsinuodijo 4 lietuviai.
Pereitame “Keleivio” 

,mery buvo jau pranešta, kad 
!Ęli^kčtheketurižnwnė>pe.[.dakcija!Malonėkitpatalpin-

5 akmenų apdirbimo dirb-į klaidą atsigėrė hydrochlion- ti i gerbiamąjį tamstų laik- 
tuv^’ i nės rūgšties, ir kad iš. jų pa- rašti keiįatą mano žodelių iš

3 siūlų verpvklos,
1 molinių dūdų liejykla,
1 vario ir žalvario liejyk- 

ka, ir daug visokių smulkes
nių įmonių.

Yra vienas lietuvių vieške
lių taisymo kontraktorius, 
kuris duoda dirbti visiems, i buvo šveitęs metalo politūra 
nedarydamas tarp darbinin-įbaro kranus ir pastatęs bon- 
kų jokio skirtumo. ką šalia gėrimų. Vėliau atėjo

Viską Žinantis sako, kad Jonas Masiulis, Vincas Mar- 
Utikos darbininkai nieko ne- tinas, Vladas Biekša ir pa-

BUENOS AIRES, AR
GENTINA.

Kaip komunistas Jur-tis tu
nu- plėšė merginai kelinaites.

Gerbiamoji “Keleivio” re-

Dideli streikai audimo fa
brikų darbininkų Bombėjuje 
vėl atkreipė viso pasaulio 
akis į Indiją, tą didelę, su ke
liais šimtais milijonų gyven
tojų valstybę, kuri paprastai 
retai teprisimenama. 1926— 
1927 m. į ją buvo nuvažiavę 
Anglijos ir Vokietijos audi
mo pramonės darbininkų 
prof. sąjungų atstovai — ne 
pasigerėti gražiais rūmais ir 
įdomia Indijos gamta, bet 
pamatyti žmones, darbo 
žmones. Jie čia pamatė di
džiausią naudojimo sistemą. 
Europoje kas tai panašaus 
buvo prieš 80 metų, kapita
lizmui gimstant, ką puikiai 
yra aprašęs Fridrichas En
gelsas.

Indijos audimo pramonėj 
tik kvalifikuoti darbininkai 
per dieną uždirba 30 iki 35 
centų. Moterys uždirdirba 
nuo 10 iki penkiolikos cen
tų. Esant tokiam atlygini
mui, 40 ar 50 nuoš. Indijos 
darbininkų šeimų vieną syk į 
dieną negali sočiai pavalgyti. 
Indijos laisvės kovotojas 
“šventasis” Gandhi tvirtina, 
kad taip nedavalgo milijonai 
Indijos gyventojų, veik vie
nas trečdalis visos tautos. li
kai pažiūri į darbininkus, tai 
matai ne žmones, o griaučius 
pridengtus skarmalais.

Indijos darbininko nuola-

nės darbininkų, tai jiems pi
niginės pašai bos buvo at
siuntęs ir Amsterdamo prof. 
s-gų Internacionalas. Ši Eu
ropos proletarų pagalba 
smarkiai pakėlė Indijos dar
bininkų ūpą, ir jie, streikuo
dami 3 mėnesius, laimėjo.

Bet dabar Indijoj dar di
desnis streikas kaip 1925 m.

Europos proletaras domisi 
Indija ne tik dėl to. Indija 
dabar gyvena kapitalizmo 
pradžią, koks Europoj buvo 
prieš 100 metų. Bet Indijos 
kapitalizmas smarkiai žen
gia j prieki ir greit gali pavy
ti Europos kapitalizmą, nes 
kai kuriais pramonės išdirbi
niais jau dabar konkuruoja. 
Europos proletarui svarbu 
nustatyti savo santykius su 
Indijos proletaru, kad nebū
tų tarpusavės darbininkų 
konkurencijos.

CLEVELAND, OH1O. 
Imtynės.

Liepos 29 dieną buvo ko
kio tai naujai susitverusio 
sportininkų ratelio piknikas 
ant T. Niauros farmos. Buvo 
garsinta, kad Sarpalius imsis 
su Gansonu dėl lietuviško 
čempijonato, dėl kurio dabar 
eina didelis ginčas: visi va-

1 w • -iv* • • . . 1 U»Jt J Vii C4 X X X CA X IV XX

vardzių sprendžiant jie gali šito- Argentinos didmiesčio, 
būt lietuviai. - - -

Ištiki u taip ir yra.
Nelaimė atsitiko Lietuvių das yra Bronė, bet pavardės i e*na iki galutinos pergalė; 
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Dalykas buvo toks. Viena

Laisvės Salėj, kur yra įtaisy
tas baras. Salės dženitorius, 
Juozas Mačėkas, kuris kartu 
yra ir “bartenderis,” nesenai

uaiy ouv o loks. v iena: . * .,
jauna mergina, kurios var-dinas^cempi jonais, nfePfr
\i_ _ ___ ___ - i_ ________j ains iki era 11itinn< nprcralp^

nesužinojau, nuėjo pas ko- 'Antra ristikų pora buvo gar

kų jokio skirtumo.
Viską Žinantis

veikia. Išrodo, kad jis vietos, prašė išsigerti, 
darbininkų visai nepažįsta, • Bartenderis per klaidą pa-

IR LATVIJOJ STEIGIAMA 
BAJORU SĄJUNGA.
Kai kurie latviai kelia 

klausimą, kad reikią įsteigti 
bajorų, jų vadinamųjų “la- 
biešų” sąjungą. Bajorų ainių 
esą kunigaikščio Liveno ir 
gen. Penikio giminėse. Jau 
esą ruošiami šiai sąjungai įs
tatai ir teiraujamasi, renka
mos žinios, ką reikės pakvie
sti stoti jon nariais.

Atspės Orą Prieš!

munistą Juozą Jur-tį pašilei- įs*nta J?e Komar ir Odei. Bet 
rauti, kaip galima butų dar-; paskutinę dieną atėjo žinia, 
bas gauti. Bet Jur-tis, vietoj kad Komaras yra sužeistas 
kalbėti apie darbą, pradėjo: Columbus, Ohio, ir nebus; 
teirautis apie merginos keli- i imtynėse. Jo vietoj buvo pa
naites, pradėjo jas net ir (statytas juodvddis su. kokiu > 
plėšyt. Mergina ėmė rėkti.;slovaku. Jiedu pasibovijo^ 
Jur-tis pradėjo ją mušti, kad ,aPįe 20 minuty ir abudu ap- 
nerėktų. Ji da daugiau ėmė slobo. Paskiaus išėjo >arpa-. 
rėkti. Subėgo žmonės ir mer- Hiis su Gansonu. Referee pa- j 
i—------ i-------------------sakė publikai jų sutarti, kaip

jiedu sutiko ristis: buvo už
drausta spirti, kąsti, muštis ir 
plaukus pešti. Jiedu grūmėsi 
45 minutas ir Gansonas liko 
priplotas prie matraso. Iš an
tro susikibimo Gansonas pri
plojo Sarpalių į 16 minutų. 
Trečias susikibimas buvo la
bai negražus, net šerifas su į 
savo lazda turėjo ristikus 
malšinti ir drausti nuo žiau
rumo. Po kelių minutų Sar
palius spyrė Gansonui že
miau diržo ir tas apslobęs gu
lėjo per kelias minutas. Gan- 

jsonas dėlto liko pripažinta? 
I laimėtoju. Publikos buvo la- 

■ bai mažai. Vi»ką Matęs.

jeigu šitaip kalba. Nes vos ėmė bonka su metalo politu- giną atėmė, o komunistą ati- 
’ * ’• ’r - - • A idavė policijai, kuri uždarė jį

belangėn. Buvo teismas. 
Mergina buvo pašaukta teis
man kaip liudininkė. Nemo
kėdama ispanų kalbos, ji pa
kėlė savo suknelę teisine ir 
rodo, kaip Jur-tis suplėšė jai 
kelines. Jur-tis turėjo užsi
mokėti 25 pesus pabaudos, 
bet už suplėšytas kelinaites 
merginai niekas neatlygino.

Atsitikimas juokingas ir 
kartu liūdnas. Įvyko tai 3 d. 
liepos. J. P.

tik kelios dienos prieš tai čia ra ir pripylė 4 stiklukus. 
buvo suruoštas mlžiniškasj Mačėkas paėmęs į burną 
penkių tautų darbininkų cho- nuodų tuojaus suprato, kad 
ristų koncertas viename pui-ne jg įos bonkos pripilta, ir 
kiaušių miesto teatrų. Ma- - - - -
žiausis choras turėjo 24 dai
nininkus o didžiausis — 160. 
Ir jie visi paaukavo pusę die
nos pelno streikuojantiems 
darbininkams. Aš pats bu
vau su savo šeimyna ir žiurė
jau, ar daug bus lietuvių ma
tyt. Aš beveik visus vietos 
lietuvius pažįstu, ir tik vieną 
jų mačiau koncerte. Jeigu 
tamsta, Viską Žinantis, bū
tum tenai buvęs, tai ir tams
tą veikiausia bučiau matęs, i

Dabar apie aukavimą katalikai ir buvo palaidoti su 
streikieriams. x-----
Viską Žinantis, 
centų davęs streikuojantiems 
darbininkams? Jeigu taip, 
tai malonėk nurodyti per 
“Laisvę” tuos žmones, per 
kuriuos tamsta esi aukavęs.

Toliaus, tamsta prikiši Eiįzabethe 17 metų. Prigulė- 
L tikos darbininkams gir- jo prje švento petro ir Povy- 
tuokliavimą. Sakai, kad koz- jo lietuvių parapijos ir prie 
noj stuboj, ypač pas lietu- fcjty katalikiškų organizaci- 
vius, rūgsta broga. Tai netie- Lietuvoje liko jo tėvas ir 
sa. Ateik tamsta pas mane, keliatas broliu, 
o as tamstai parodysiu, kad; ...... * .
Utikoj yra daug šeimynų,1. Masiulis irgi buvo nevedęs 
kurios pavyzdingai gyvena }r ^eno pas savo brolį, Mi- 
ir svaigalų visai nevartoja. I Masmh po numeriu 111 
Tamstos pasakymas, kad J^slee pi. Jis buvo žymus vei- 
moteris čia voliojasi girtos ’r parapyos narys. A- 
patvoriais, yra grynas prasi- menkoje išgyveno apie 20 
manymas. Kaip kiekvienas mety- Lietuvoje liko jo moti- 
miestas, taip ir Utika turi na- 
sargų pakankamai ir niekam 1 Biekša atvyko Amerikon 
po purvyną voliotis nelei- 1913 metais ir pirma gyveno 
džia. į Worcester, Mass. Iš tenai ji-

Utikos darbininkai ir dar- I54?!0 Amerikos armijon, 
bininkės yra tokie pat, kaip 
ir kituose miestuose, ir jeigu 
jau jų negalima labai girti, 
tai negalima nei peikti.

Tiktai krautuvninkų žmo
noms galima butų patart,kad 
jos nesėdėtų prie savo krau
tuvių su trumpais sijonais ir

greitai spiovė nuodus lau
kan. Hydrochliorinė rūgštis, 
iš kurios padalyta metalo po
litūra, išdegino jam burną, iš 
kurios tuoj pasipylė kraujas, 
bet jis išliko gyvas. Gi trjs 
kiti, kurie tą rūgšti nurijo, 
tuojaus mirė: Martinas pri
bėgo da prie durų ir tenai su
griuvo, Biekša mirė vos tik 
kelis žingsnius pažengęs, o 
Masiulis krito negyvas ten 
pat, kur stovėjo.

Visi tris nabašninkai buvo

Ar tamsta, mišiomis.
esi nors 10, ... ,T .. ...1 V mco Martino tikroji pa

vardė yra Marcinkevičius. 
Jisai buvo nevedęs ir gy veno 
pas savo giminaitį Juozą 
Paulauską po numeriu 128 
Inslee place. Jis išgyveno

veno Ėlizabethe. Jis dirbo 
Durant Motor Co. automobi
lių dirbtuvėj. Rep.

CLINTON, IND. 
Didelė bedarbė.

Jau 7 metai kaip šiojebe apatinių kelinių, nes kaip ielinkėje darbai su^ažėjJo. 
įToaniAn n-otvnL-nrin toi Vlc r J _  arvažiuoji gatvekanu tai vuu .H daba,Uustojo visai DaJu. 
ka.-matvt. Tas nedailu.. _ b žmonių turi maitinti 

Žmuei, Rinkta. ^iestas dalis gauna
Nuo Redakcijos: — Ko- duonutės iš “lokalų.” Da ku- 

respondenciją žymiai su- rie turėjo kokį centą susitau- 
trumpinom, nes buvo labai pę, ir tie paliko be nieko, nes 
ilga ir kai kurie dalykai pla- bankas subankrutijo ir dau- 
čiai visuomenei buvo neįdo- gelio žmonių pinigus nunešė, 
mus. Tikimės, kad musų ko- Žmonės aimanuoja ir ar grei- 
respondentas dėl šito nesu- tai keisis toji sunki padėtis, 
pyks. i niekas nežino.

I

►s.

NANTICOKE, PA.
Vyras užmušė kirviu 

savo žmoną.
Šiomis dienomis čia atsiti-į 

ko baisi tragedija. lankas 
vardu Rusin, jau 56 metų 
amžiaus vyras ir 11 vaikų tė
vas. užmušė kirviu 43 metų 
amžiaus savo žmoną malki
nėje. Kuomet moteris pasi
lenkė paimti nuo žemės mal
kų. jisai iškėlė kirvį aukščiau 
savo galvos ir abiem rankom 
smogė jai į galvą. Paskui jis 
nuėjo ant gonkų ir ramiai 
sau atsisėdo, tartum nieko 
nebūtų atsitikę. Moteris 
skalbė drapanas su viena sa
vo dukterų ir buvo nuėjus 
pasimti malkų žluktai užkai
sti. Ilgai jai su malkomis ne
ateinant, duktė nuėjo į mal
kinę pažiūrėti, ko ji tenai už
truko. Ir ji pamatė savo mo-, 
tina gulint ant žemės su per-1 
skelta galva, visą paplūdusią Į 
kraujuose. Ji buvo nukirsta i 
taip staigiai, kad nei balso! 
neišdavė. Persigandusi dūk-' 
tė pradėjo klykti. Atėjo kai- i 
mynai ir pašaukė policiją,. 
kuri tuojaus žmogžudį areš
tavo. Moteris nuvežta ligoni
nėn tuoj mirė.

“Keleivio” skaitytojas J. 
Bieliavičius, kuris prisiuntė 
mums šitą žinią, sakosi paži
nojęs Rusiną per 17 metų ir 
negalįs suprasti, kas su juo 
pasidarę. Rusinąs visuomet 
buvęs ramaus budo ir pasi
turintis žmogus: turįs du na
mu, dvi dukterįs esančias 
Statė Hospitalyje nursėmis, 
viena yra mokytoja, sūnūs 
einąs kolegijon. Spėjama, 
kad Rusinąs gavo proto su
mišimą, nes jis buvo karštas 
katalikas. Su tikinčiais žmo- 

A. Kaz -nė. nėmis tas atsitinka tankiai.

...GERESNIS KI RAS

GERIAUSIAS
DĖL

KEPIMO!
TAI yra kaitrus ir švarus 
kuras, kurio darbu visuomet 
galite pasitikėti, kuomet jus 
dirbate ką-nors kitą.

Kreipkitės prie vietos geso 
kompanijos, kad pademons
truotų vandens šildymo, ke
pimo. stubos šildymo, valgių 
šaldymo ir kitokius vartoji
mus GESO — GERESNIO 
KURO.

I>el naudos Naujosios Anglijos 
žmonių, apart šio. yra atspaus
dinta eilė paaiškinimų apie geso 
industriją Naujojoj Anglijoj. 
Juose \ra interesingų faktų apie 
GESO — GERESNIO KIRO — 
svarbą jūsų namuose ir biznyje.

I

iki Jane suprato nugalėti “

ĮhjERGTNOS nenorėjo elgtis kai ka- 
*”tčs Buvo stebėtina matyti :oki$ 
gražiu mergina kai Jane nu. .te' sė
dint prie sienos — viena

Pirm negu jos syki suspėjo per
mainyti kalba Jane išgirdo pSnibž- 
dą — K. P

Nemaloni po to tyla’ "a. 

Kūno Prakaitės' Ir Jane ' 
kalba eina apie ja.

Nno to laiko Jane lik • r .’t miau 
šia mergina ii viso buri. 
jau negadina jos gražumo nes ji pra
moko lengvai jo išvengti.

Lengvai užmuša kimo 
prakaitą 

Net stebėtina kiek daug ,’r 
džia "K. P. " ardyti jų pr o 
žangą — visai nejučiom:.

Mes visi turime savo at 
Kiti ta kvapsni tuoj pastebi 
patys negalime jo nemalouil
tį. nes musu uoslė pripranta

:U ki- 
pa-

Įdavimą, 
fkt mes 
o susek- 
prie jo.

Visados viena sėdėjo
K.P.”

(Kone Prakaitau)

Prakaitavimas reikalingas. Jis svei
kas. Net vėsiomis dienomis musų o- 
dos duobelės išleidžia iki kvortos at
siduodančių drėgnumu

Kad išvengus nemalonumu — tik 
praoskitės ir plaukitės su Litebouy 
— tuo maloniu gryninančiu muilu, 
kuri milionj' mėgsta Jo švelnios ir 
apsčios putos giliai išgramdo duobe
les — ir suteikia šviežumą nuo vie
no nusiprausimo iki kitam ir laisvę 
nuo kūno atsidavimo.

Taip geras odai.
Tos pačios švelnios, antiseptiškos 
Lifebouy putos palaiko oda sveika ir 
aiškia .Apsaugo taipgi sveikata — nes 
naikina mikrobus.

Jus pramoksite mėgti I.ibebouy 
malonų, švarų kvepėjimą, kuris, ku
ris pasako kad grynina, bet nyksta 
nuplovus. Gaukite šiandie.

LEVER RROS. CO.. Cfmbriitr.

lifebuoy
OEU VEIOO
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APSAUGO SVEIKATA

Nesenai Leningrade įvyko 
mokslininkų konferencija 
Šiaurės ašigalio tyrinėjimo 
klausimais pasitarti. Išsiaiš
kinus nustatyta, kad norint 
tinkamai Šiaurės ašigalį iš
tirti, reikia daug sunkių tech
niškų kliūčių nugalėti.

_________ _____ Jau daug buvo rašyta apie 
tinis valgis — ryžiai. Mėsos Amundseno kelionę šiaurės
per mėnesį daugiausia te- ašigalio, tirti, , paskui^ apie 
gauna kartą ar porą. Drabu
žiai — skarmalai, butų veik 
jokių neturi, jei tik kokią 
lindynę pernakvoti. Pav., 
Bombėjuj 740,000 darbinin
kų gyvena kartu, po kelioli
ka asmenų lindynėse. Van- 1 
duo tenka semtis čia pat su
bėgęs į ravus, duobeles. Ir už 
tokius “butus” tenka atiduo
ti nuo penktadalio iki pusės 
viso uždarbio.

Motina, gimdant, jei atsi
trauks nuo darbo, daugiau jo 
nebegaus. Už tai gimdoma 
čia pat fabrikuose, prie ma
šinų. Po gimdymo, padėjusi 
čia pat ant aslos mažutėlį kū
dikį, motina tęsia darbą to
liau. Ir vos tik toks vaikutis 
paauga, jau padeda motinai, 
o nuo 12 metų jau jis dirba 
kaip tikras darbininkas.

Tiesa, yra įstatymų už
drausta dirbti jaunesniems 
kaip 12 metų, o nuo 12 iki 15 
metų daugiau kaip 6 valan
dos, o moterims naktį. Bet 
įstatymas tik popieriuje. In
dijos darbininkas organiza
ciniai persilpnas ir politiškai 
be įtakos, kad galėtų įgyven
dinti darbininkų apsaugos 
įstatymus.

Profesiniu pagrindu Indi
jos darbininkai pradėjo or
ganizuotis tik po karo. Bet gi 
iš viso skaičiaus Indijos gy
ventojų — 300 milijonų — 
pramonėj tedirba trys mili
jonai, t. y. 1 nuošimtis. Dau
guma gyventojų valstiečiai. 
Nors visos prof. sąjungos yra 
susiburusios į “visos Indijos 
prof. s-gų kongresą,” bet tai 
maža panašumo į Europos 
prof. s-gų Centro biurus. Tai 
palaida organizacija, kuri 
viešai pasirodo tik streikui 
kokioj srity iškilus.

Streikus Indijos proletarai 
veda labai energingai. Jie 
tuojau atsisako mokėti ir už 
savo butus. Nakvoja fabri
kuose. Jei iš čia savininkai 
išveja, tai po atviru dangu
mi, prie bažnyčių ar pamink
lų laiptų.

Iškilus streikui prof. s-ga 
neduoda streikuojantiems 
pagalbos pinigais. Ji tik su
perka urmu pigesnėmis kai
nomis didelius ryžių kiekius, 
ir jie išdalinami streikuojan
tiems darbininkams. Kada 
1925 m. streikavo 150,000 
Bombėjaus audimo pramo-

gen. Nobile, dėl kurio dauge- 
is lakūnų žuvo ledynuose. 
Jabar ir Amundsenas, nuvy
tęs gelbėti Nobiles, žuvo. 
3et nežiūrint to, toliau ma
noma, o tam jau ir ruošiama
si, Šiaurės ašigalį geriausiai 
ištirti. Ateinančiais metais 
manoma skristi Šiaurės aši- 
galin dideliu orlaiviu. Tik 
nesugalvojama, kaip tokiu 
orlaiviu bus galima nusileisti 
ir sustoti ledynuose. Bet ne
abejoja, kad tas orlaivis nu
skris, ir ašigalį ištirs. O ištirti 
būtinai reikia, nes oro tem
peratūra svarbiausia parei
nanti nuo Šiaurėk ašigalio. 
Jau ir dabar pažįstant Šiau
rės ašigalį geriau, kaip prieš 
keletą metų, galima iš anksto 
keliomis dienomis sužinoti 
oras, o tas labai svarbu.

Toje konferencijoj moks
lininkas Hobsas paskelbė da
vinius, ką jis yra pasiekęs 
tyrinėdamas orą. Jis Gren
landijoj turi įrengęs kelias 
oro tyrimo stotis ir praneša 
Amerikai ir kitoms pasaulio 
šalims, koks pas juos oras 
bus už dviejų dienų.

Norint sužinoti smulkius 
oro pasikeitimus, reikią turė
ti oro tyrimo stotis įvairiose 
žemės vietose.

Leipcigo prof. Weich- 
mann sako, kad rugių ir kvie
čių daga daug priklauso nuo 
šiaurės ašigalio oro. Tad iš 
anksto žinoti, koks bus oras, 
labai svarbu.

Mokslniinkai nustatė, kad 
jei prie Šiaurės ašigalio pa
statytume daug metereologi- 
jos stočių, orą sužinotume iš 
anksto 10—15 metų, irto ne
užilgo busią pasiekta.

APGAUDINĖJA “DOLE
RIAIS.”

Kaune yra išleista rekla
mos lapeliai, kurių vienoj pu
sėj yra tikro dolerio kopija. 
Piktos valios žmonės tuo pa
sinaudoja. Dvi reklamas su
klijuoja ir jas stengiasi įduo
ti kaip dolerį. Jau kai kur pi
liečiai pasiskundė policijai, 
kad esą apgauti.

Ir Kauno “tolkučkoj” to
kių gudruolių atsiranda, ku
rie mėgina kaimiečiams už 
produktus mokėti “dole
riais,” kaimiečiai didžiausiu 
noru ima dolerius ir "nude
ga.” __________
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

—Tegul bus pagarbintas. 
Maike!

—Ką tu čia. tėve, vis “gar- gus, bet gyventojų dauguma.

—Įstatymus, tėve, leidžia 
ir atšaukia ne vienas žmo

bini!” Geriau sakyk “labo 
ryto.” tai bus žmoniškiau. 
Žinai, kad Amerikoje “gar
binimai” ne madoje.

—Jes. vaike, ta Amerika, 
tai navątniausis kontras. ko
kį tik man teko kada nors 
matyti. Visose knygose ir ga- 
zietose rašoma, kad čia yra 
fry kontri. kad žmogus čia 
gali gyventi kaip nori, ale tik 
patrajyk ką nors padaryt, tai 
tuojaus atsidursi džėloj. _ 
kokia gi čia po velnių man 
laisvė!
. —Man rodos, kad taip 
bloga nėra, kaip tu. tėve, pa
sakoji.

. —Tu. Maike. mažai po 
žmones vaikščioji, tai neži
nai, kiek čia blogumo. Ve, 
pereitą sąvaitę musų Sčesly- 
vos Smerties susaidės prezi
dentą Saubostone uždarė į 
džėlą.

—Turbut buvo reikalas.
Be reikalo neuždarytų.

—Aš tau sakau. Maike, 
kad nebuvo jokio reikalo. 
Žmogus pasidarė keliatą ga
lionų ruginės ant žolių sau 
užsipilti, ir užtai gavo džė- 
los. Netik džėlo.-. ale da ir 
faino uždėjo 300 dolerių. Tai 
pasakyk tu man. kur gi čia 
teisybė ant svieto? i

—Apie teisybę, tėve, ne
reikia kalbėt, nes niekas ne- Susaidei. turbut neužsimoka 

nei protesto kelti prieš val
džią. kam musų prezidentą i 
džėlą uždarė.

—O jeigu ta dauguma yra 
kitokios nuomonės, negu aš. 
tai ką aš tada galiu padaryt?

—Tada turi daryli taip, 
kaip dauguma nori.

—Tai. vadinasi, aš turiu 
klausyt kitu, o kiti mane> ne- 
klausys? Tai kurgi čia teisv- 
bė?

—Tu. tėve, ir vėl apie tei
sybę. Aš tau jau sakiau, kad 
apie teisybę nereikia kalbėti, 
nes tokio dalyko visai nėra.

—Kaip gi tai nėra? Teisy
bė turi būt! Juk ir knygose 
yra parašyta, kad teisybė vi
suomet ima viršų.

• —Viršų, tėve, visuomet 
ima tas. kas stipresnis. Taip 
yra net ir tavo parapijoj, tė
ve. Tik pabandyk kunigą 
bažnyčioj kritikuoti, o pama
tysi. kaip gausi nuo šveicaro 
-u buože per galvą. Ir teisy- 

■bėbusjo. Taio yra visoj 
»• žmonių draugijoj.

Į žvėrių tarpe ir taip yra pa
čioj gamtoj. Mažas m?< 
turi tiek pat teisės gyvent ir 
augti, kaip ir didelis medis; 
bet didelis suima visus sau
lės spindulius, sugeria visą 
rasą, ir mažesnis jo kaimy
nas turi žūti. Viršų paima di
desnis.

;—Tai tokiu budu. vaike, 
mums, ščeslvvos Smerties

Tai

ATJAUNINTAS
GYVENIMAS

I.

Kazaniaus Veterinarinio 
Instituto profesorius M. Tuš
novas nesenai perskaitė Ka- 
zaniuje gydytojų mokslinio 
susirinkimo posėdy įdomų 
pranešimą apie savo daro
mus preparatus.

Prof. M. Tušnovas pasi
skyrė sau tikslą paruošti to
kius preparatus, kurie galėtų 
pagal gydytojo norą padi
dinti arba pamažinti atskiras 
organizmo funkcijas. Prof. 
M. Tušnovas laiko savo me
todą suprastintu nepavojin
gu Steinacho ir Voronovo 
“atjauninimo” metodų pa
keitimu.

Jaunojo profesoriaus mo
kslo esmė yra tokia. Išeida
mas iš to. kad kiekvieno or
ganizmo gyvybei, svarbiau
sia. trukdo susidarę jame iš 
irstančių ląstelių audinių 
įvairus nuodai, profesorius 
mano, kad su šių nuodų pra
žūtinga įtaka galima kovoti 
įleidžiant po oda ir į musku
lų vidų natūralinių arba 
dirbtinių produktų, ardančių 
Įvairius audinius (pav., ly
ties liaukų, forminių kraujo 
elementų, išvidinės sekreci
jos liaukų). Tai organizme 
sukelia atitinkamos liaukos 
suerzinimą pradedant nuo 
jos veikimo sujaudinimo iki 
visiško žlugimo, — tas parei
na nuo vartojamos dozos ir 
pačių audinių būklės.

Toks procesas, prof. M. 
Tušnovo nuomone, nuolat 
vyksta organizme pasikei
čiant medžiagoms ir skatina 
ląsteles daugintis ir veikti.

Kadangi kiekvienas sudė
tinis organizmas paprastai 
žūna ne dėl audinių susidė-Įkrodėlį pasibovyti? Bet daug 
v ėjimo, 
.vienam kuriam 
gam o rganui, tai organizmo gos vaikų akims, kaip plaktu- 
gaivumas ir patvarumas vi- kas laikrodėliui. Laikrodė- 
sumoj visų pirmiausia parei- liui sustojus, neduotumet jį 
na nuo suderinto organų dar- taisyti kalviui arba kokiam 
bo. (paprastam darbininkui, bet

Susitrukdžius vieno orga-1 tūkstančiai žmonių kasdien 
no darbui būtinai susitrukdo bando daryti visokias akies 
ir kitu organu darbai. Iš ki- operacijas patįs, o jeigu pa- 

‘ S _ sergančio orga- negali išimti įkritusio kri- 
nizmo atgaivinimas atnauji- s^°* .^i kreipiasi prie kitų.

PATARIMAI
FARMERIAMS

Preparatai iš skydinės 
liaukos daugely atvejų pa
naikino susirgusiems skydi
ne liauka kliniškus pažy$ 
mius.

ir taip plačiai vaitoja, kad

Senatvės Problema.
Dabartiniu laiku beveik 

kiekvienas Suv. Valstijų ap
skritis kokiu nors budu aprū
pima senus žmones. Turime 
beturčių namus, darbo na
mus ir taip vadinamas betur
čių ukes. Paprastai tos įstai
gos yra labai senos, ir senieji 
su didele baime vyksta į tuos 
beturčių namus, nes nežino 

j kas ten jų laukia.
Ypač įdomus bandymai su1 Federalė valdžia, valstijos 

preperatais, paimtais iš rau- ir miestai aprūpina pensijo- 
menų — “miolizatu.” 180 mis savo darbininkus. Šian- 
vištų, taip paruoštų, penimos dien daugybė privatiškų 
davė 60 nuoš. prieauglio kompanijų įveda pensijų sys- 
daugiau kaip kontroliuoja-]temą. Bet tos visos pensijos 
mosios. Pastebėta ne tik mė- prižiūri tik mažą dalelę gy-
sos priaugimas, bet ir taukų. 
Kai kurioms vištoms per są
vaitę priaugo 300 gr.. kas su
daro vieną aštuntadalį bend
ro jų svorio.

Jeigu šie visi bandymai ir 
toliau pasitvirtins, prof. M. 
Tušnovo mokslas atskleis 
naujas perspektyvas kaip 
medicinos, taip ir žemės ūkio 
ir veterinarijos srityse.

Kaip Apsisaugoti 
Nuo Akių Pavoju.
Akis yra daug delikatnes- 

nis ir labiau komplikuotas 
mechanizmas, negu puikiau
sias ir brangiausias laikrodė
lis pasaulyje: sutaupius kelių 
sąvaičių algas, galime nusi
pirkti geriausią laikrodėlį, 
bet akies negalime nupirkti 
už visus pasaulio pinigus: o 
vis dėlto tūkstančiai žmonių 
kasdien išstato.savo akis vi
sokiems pavojams — nors jie 
neneštų atdaro laikrodžio 
rankoje, kad visokios dulkės 
jo mechanizmą sustabdytų.

Kuomet jūsų vaikas ver
kia, ar jus jam paduotumet 
plaktuką ir geriausi savo lai-

bet nustojus veikti tėvų duoda vaikams žirklu- 
atsakomin- kės. kurios yra taip pavojin-

taip yra tos pusės

delis na bendrą suardytą organiz- kad jiėms pagelbėtų.

ventojų suvirš 65 metų senu
mo.

Sulig 1920 m. cenzo, tais 
metais Suvienytose Valstijo
se buvo suvirš penki milijo
nai vyrų ir moterų 65 metų 
amžiaus ir daugiau.

National Civic Federation 
nelabai senai patiekė rapor
tą apie savo tyrinėjimą, kaip 
gyvena žmonės pasiekę 65 
metų amžiaus ir daugiaus. 
Vestas tyrinėjimas įnėmė 11 
miestų ir 2 miestelius New 
Yorko, New Jersey, Pennsyl- 
vanijos ir Connecticut valsti
jose. Taigi tyrinėjimas apė
mė tik pramonės miestus ir 
tik toje šalies dalyje, kur pri
vatinis kapitalas yra daug di
desnis, negu kitose dalyse.

Ir kas gi pasirodė?
Pasirodė, kad ketvirta da

lis žmonių neturėjo jokių 
nuosavybių, o 17 nuošimčių 
neturėjo nei nuosavybių, nei 
įneigų. Kitais žodžiais, vie
nas žmogus iš šešių, suvirš 65 
metų senumo, neturi jokios 
pagalbos.

šešios valstijos — Colora- 
do. Kentuckv, Maryland. 
Montana. Nevada, Wiscon- 
sin ir Alaskos teritorija — 
jau priėmė “senatvės pensi
jų" įstatymus. Sulyg tų įsta
tymų, pilietis suvirš 70 metų 
amžiaus, kuris 15 metų išgy
veno toje valstijoj ir kurio 
turtas neviršija $3.000, gali 
prašyti pensijos. Bet toji 
pensija, skaitoma su kitoms 
žmogaus įneigoms, nebus di
desnė kaip $1.00 i diena.

F. L. I. S.

TRIUŠIŲ AUGINIMO . ir taip plačiai vaitoja, kad 
EKONOMINE REIKŠME, (jos net gavo “biednuomenes

Senovės, o net ir dabar 
daug kas žiuri į triušių (kra- 
likų) auginimą, kaip į kokią 
pramogą. Tokios pažiūros 
yra vienšališkos ir klaidin
gos, nes gerai sutvarkytas 
triušių ūkis atneša nemaža 
naudos ir pelno. Gerai pa- ( 
galvojęs kiekvienas įsitikins. • 
kad šis mažas 
galo malonus žvėrelis iš tiesų 
turi daug gerų ir naudingų 
ypatybių. Pirmiausia jis duo
da ūkininkui nemaža gar
džios ir sultingos mėsos, tuo 
neatsilikdamas nuo kitų, net 
ir stambesnių naminių gyvu
lių. Jauni triušiai nepapras
tai greit auga ir jau sulaukę 
penkių mėnesių gali patiekti 
savo šeimininkui skanios mė
sos.

Antra vertus, gera triušių 
ypatybė gludi tame, kad jie 
be galo greit veisiasi, taip 
kad liaudis net sugalvojo ir 
atatinkamą patarlę: “veislus 
kaip kralikas!” Paprastai 
triušis veda 3—4 kart per 
metus, po 5—6 ir daugiau 
vaikų, taip kad augintojas, 
turintis 3—4 pateles, visuo
met gali aprūpinti savo šei
mą šviežia mėsa. Bet, deja, 
ir dabar dar yra nemaža 
žmonių, kurie tvirtina, kad 
jie tik todėl nevalgo triušių. 
ka4 jų mėsa yra saldi, neska
ni. čia reikia priminti, kad 
savo laiku tokia pat nuomo
nė vyravo žmonių tarpe ir 
apie pasirodžiusias pirmą 
kartą Europoje bulves, anot 
žmonių, tai buvo “velnio 
obuoliai.” Bet prabėgo me
tai, ir ką gi mes matom! Bul
vės. tie “velnio obuoliai," 
valgomos dabar ir puikiuose 
rūmuose ir biednuomenes 
lūšnose. Jas vienodai valgo 
ir turtuolis ir ūkininkas bei 
darbininkas, kuriam jos su
daro kaltais net ir vienintelį 
maistą. Jų tiek daug sodina

. duonos” vardą. Tas pats ir su 
triušių mėsa: kas niekad jos 
neragavo, tas ją peikia, bet 
paragavęs tuč tuojau pakei
čia savo nuomonę, nes tinka
mai pagamintas triušis žy
miai gardesnis net ir už nu
penėtą vištą.

Bet svarbiausia triušių
Sakšt™ be •' Pal-Vbė -tai 1>igum.as' ki*ip 

pačių gyvulių, taipirreika-

National Committee formo veikimą, kadangi orga
nizmą- dirba, kaip viena vi- the Prevention of Blindness 
suma, kaip sąjungta sistema, nesenai rodė paveikslus.

Bandymai ir stebėjimai kaip darbininkai bando iš 
klinikose, atlikti ir paties akies išimti ką nors — jie 
prof. M. Tušnovo. ir jo bend-:vartoja įvairius įrankius: 
ladarbių ir mokinių, palaiko peilius, cirkelius, pielyčias ir 
aukščiau išdėstvtają teorija, kitokius pavojingus mstru-

„ . mentus.Pastaruoju metu Kaza- . ...
nisus Veterinarijos Instituto' Kasmettukstaneiai.v-yrų iržino, kas ji yra.

• —Kaip tai nežino? Teisy
bę visi žino.

—Na. gerai, tėve, ar tu ga
li man pasakyt, kas yra tei
sybė?

—Šiur, Maike. teisybė yra 
tas, kas teisinga.

—Bet kas y
kas ne?

—Vėl. jeigu žmogus n-mn nekaltai 
padaro ką nors gero, tai jis kalėjime, 
yra teisingas vyras: bet jeigu tas už žmogžudystę, 
jis mane nukrividija, tai jis jis nepapildė. 
yra žulikas, neteisingas. Už
tai. vaike, ir policija, kuri 
musų susaidės prezidentą su
neštine ir nufainavo, parade 
neteisingai.

—Bet aš tau sakau, tėve, 
kad čia klausimas ne teisy
bės, o tvarkos palaikymo. Js-j 
tatymas draudžia degtinę Socialistų Internacionalo'dvi infantilinės moterys, ne
daryti, ir todėl policija turi Kongresas Briusely pasisa-]beturėjusios menstruacijų,
žiūrėti, kad niekas to įstaty- kė už visišką pasaulio nusi- po dviejų preparato injekci
nio nelaužytų.

■—Bet tai kokia čia man galima išvengti karo pavojų.,ruacijų ir pasikeitė išoriniu' 
laisvė, vaike, jeigu žmogus —------------  ‘ l pavidalu.
negali savo auzoj išsigerti’? j Brazilijos provincijoj Mat-' Bandymai su šešiomis ož- 

—Žinoma, laisves nėra, to Grosso kilo revoliucija, komis, įleidžiant joms pada- 
Bet policija čia nekalta, kad Laikraščiai cenzūruojami ir rytą iš pieno liaukų nrepara- 
toks yra įstatymas. Jeigu tas jokių žinių apie tai’negali ta. ’ padidino iii pieno pro- 
įstatymas žmonėms nepatin- paduoti. plukeija nuo 25 ’ iki 88 nro-
ka, tai jie gali jį atšaukti. | -—(centų.'Tuo tarpu pieno koky-

—Oran, Maike, jis mani Italijoj pradėjo veikti Ve-bė nepasikeitė. Preparato 
nepatinka, tai pasakyk man, zuvijaus vulkanas. Bet išsi- veikimas tęsėsi 4 mėnesius 
kaip as.galiu jį atšaukti? (Veržimas nesmarkus. nuo vienos injekcijos

Ilk v Ulei 1 A 1 - ••

Bakteriologinė laboratorija moterų netenka regėjimo per
- ■ tokius nelaimingus atsitiki

mus, kurie lengvai prašalina
mi. Ir skaičius tų nelaimingų 
atsitikimų vis auga. Jeigu 
mes čionai bandytume išdės- 
tyli visokius akių pavojus 
namuose ir prie darbo, ir 

? kaip galima jų išvengti, reL 
ketų prirašyti didelę knygą. 

Atsiminkime, kad visos
i pavojingos 

akims. Kur tik žmonės dirba, 
visuomet ore lekioja dulkės 
ir pelenai. Kuriose vietose 
vartojama pavojingi chemi
kalai, verdantis metalas, ten 
pilna gazų. kartais net švie
sos ir šilumos spinduliai pa
vojingi. Darbdaviai supranta 
pavojus ir privalo darbinin
kams pristatyti akinius. Jei
gu nepristato, tai darbinin
kas turi teisę reikalauti aki-

- »,«.! 1 ------ ---- --------J — — *

ginklavimą. Tik tokiu budu JŲ sulaukė normalių menst- niŲ-
■ “ ‘ - ' per ilgą laiką propaganda

varoma prieš vartojimą “fi-1 
reworks,” bet netik jauni 
vaikai, o ir augę jais žaidžia.1 
užmiršdami, kad gali netekti 
akių. Užmerkime akis nors 
ant vienos minutos ir paban
dykime įsivaizdinti, kaip bu
tų, jeigu visą gyvenimą turė
tume praleisti tamsumoj? I 

Į F.L.I.S. I

paruošė, profesoriaus meto
du ir nurodymais, iš įvairių 
audiniu visa eilę preparatų.

VISOKIOS ŽINIOS ^^“ilabai
Anglijos valdžia užmokė-1 . Preparatai, paruošti ypa- 

,---- } apdirbimo keliu iš
kaipo atlyginimą užtai, kad kiaušinėlių, padarė atgaivi- 

išJsikč i 1 11? Ros I3*’t-iDis m
Jis buvo apkaltin- V (k«uge su tuo viso or- 

kurie ganizmo būklei. Tyčia varto- industrijos yra 
jjant labai dideles dožas, 
j priešingai, pasisekė sukelti

Paskutinės žinios nuo rusų !Įlaus 
ledlaužio “Sedovo” sako, 
kad iki šiol nerasta jokių!
1 “ ' . ' T. . ., 
buvo išvykęs jieškoti Nobi-'yšb vistų, 
lės ir žuvo be jokios žinios.

I

.-ra teisinga, o jo Oscarui Slaterui $30.000 Į’P^o

geliuose sutrikimą net 
?: -igimimo ir atrofijos.

Preparatai, padalyti išdė- 
pėdsakų Amundseno. kuris žiu, davė panašių rezultatų, 

nustojusių dėti, 
'įleidus “ovariolizato” 5 viš- 
Itos vėl pradėjo dėti. Taip pat 

/■ I VI ’ V t VS 4 1 I I —
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NEMIGO NAKTIS.
Visi sumigo. Tamsu ir tylu. 
Veltui sumerkti stengiuos akis. 
Akyse skamba chaoso byla. 
Mintys kaip vėtroj suka mintis. 
Kur gi Chaoso ta upė bėga? 
Čia mano širdžiai kužda mintis: 
Neklausk, o skubink pašaukti miegą: 
Kaip kurtas lekia šita naktis. 
Aš užsimerkęs spaudžiu blakstieną. 
Skamba ausyse tonų šimtai. 
Lyg amžių kalvis kaltų ten plieną. 
Arba pasaulių griūt’ pamatai... 
Jr vėl akyse šešėliai rangos, 
Persmeigia mane žvilgiais naktis. 
Plaukia į širdį Chaoso bangos, 
Chaosas pilkas blaško mintis. 
Nakties jau pusė bus įmiegota. 
Matau, kaip skraido burtų sapnai. 
Dar greičiau skrenda naktis sparnuota 
Ir man jau dingsta ji amžinai. 
Stok! švelniu šydu mane apsiauski, 
Paglamonėki ir užliuliuok. 
Sunkius blakstienus šilku suglauski 
Ir saldų sapną širdužei duok. 
Miegas pro šalį! Sapnas pro šalį! 
Tik atminimai skrenda minia 
Ir į užburtą praeities šalį 
šaukia, masina, kviečia mane. 
Veltui vilionė! Veltui žavėtis! 
Kaip meteoras skrenda naktis, 
Užmaršos upėn skuba ji lietis, 
Kaip atminimai ir praeitis. 
Tamsa pilkėja ir kerčios kyšti, 
Žvelgia išblyškę langan rytai. 
Poilsio vis dar tu nepažįsti, 
Mano širduže, nors įnirtai. 
Šoku iš lovos — galva apsvaigus, 
Tvirtos nerandu tvaike pėdos. 
Bet jau naktužė štai pasibaigus 
Ir nebegrįš man ji niekados! •

P. Griilnu.

linge jiems pašaro bei įran
kių. Ši ypatybė turi didelės 
reikšmės, nes dėka jos triu
šius gali auginti net ir netur
tingiausias gyventojų sluogs- 
nis, kaip kaimuose, taip ir 
miestuose. Galima drąsiai 
tvirtinti, kad praplitus triu
šiams žmonių tarpe, ir pra
dėjus vartoti jų mėsą plačioj’ 
visuomenėj turės nutilti visi 
susiskundimai dėl mėsos sto
kos net ir neturtingiausiose 
šeimynose.

Užsieniuose triušių augi
nimas įgavo ypač didelės 
reikšmės laike ir po didžiojo 

1 karo. Anksčiau, t. y. prieš di
di jį karą, tūkstančiai viduti
niai pasiturinčių žmonių au
gino kiaules, tuo aprūpinda
mi ištisiems metams save ir 
savo šeimyną mėsa, lašiniais 
ir kt. produktais. Praūžus di
džiajam karui, daugelis žmo
nių kiaulių neišsigali laikyti, 
nes pabrango pašarai, štai 
kada pigus triušių auginimas 
ir pakeitė jiems perbrangų 
kiaulių auginimą.

Ir iš tiesų, kuo gi mes še
riam triušius? Jis pilnai pasi
tenkina žole, šienu, visokio
mis daržovėmis, grūdais. 
Kiekvienas, manau, supras, 
kad šis pašaras visur ir visa
da lengvai ir pigia kaina 
gaunamas.

Iš viso aukščiau pasakyto, 
mes matome, kad nėra prie
žasčių. kurios kliudytų kiek
vienam. net ir neturtingiau
siam ūkininkui ar miestelė
nui auginti triušius, jei tik at
siras kokia vietelė, kur gali
ma butų įsprausti vieną kitą 
narvą (klėtką). Pradėk gi 
vartoti šeimynoj triušių mėsą 
ir pats greit nustebsi/kodel 
to anksčiau nesi daręs!..

Triušiai tiekia netik pigią, 
gardžią ir sveiką mėsą, bet ir 
jų kailiukai plačiai sunaudo
jami imitacijai (padirbimui) 
retų ir brangių žvėrių kailiu
kų- Čia lengva kiekvienam 
įsitikinti, aplankius pirmą 
pakliuvusią kailių krautuvę.

• ' ----- ----------- ’
kie kotikai. skunsai, lapės ir 
tt., daugumoj atsitikimų yra 
visaip nukarpyti ir nudažyti 
triušių kailiukai. Kad triušių 
kailiukai pilnai tinka gamy
bai labai praktiškų ir be galo 
pigių žiemos drabužių, ge
riausia įrodė didysis karas, 
kada visi vokiečių kareiviai 
buvo aprūpinti bruslotais, 
getrom. pirštinėm ir kt. daik
tais. pagamintais iš triušiu 
kailiukų. Visi šitie daiktai 
buvo gabenami milžiniškam 

-kiekyj į rytų frontą.
I . Triušiai duoda netik mėsą 
| ir kailiukus, bet iš jų plaukų 
| j ir pūkų gamina fetrą skrybe-
II lems. Nežūsta gi ir blogos ru-
l i -------- r i

♦«
I■
Ic
I
•
I
v
I
t
I
v

i
!
i
i
I

Ivi
J Tenai jis pamatys^ kad viso-
I..........................
I

v
s

I
l
I
i
i
f

III
I

■ sies, ypač nulupti vasaros 
.metu kailiukai: iš jų gamina 
įvairių rūšių skrybėles arba 
išdirba odeles, kurioms ge
riausia tinka senų triušių 
kailiukai.

Baigiant reikia dar pa
brėžti, kad triušių auginimas 
atneša ne tik medžiaginę 
naudą, bet kartu ir moralinę, 
nes kiekvienam augintojui^ 
manau, malonu praleisti lais
vą nuo tarnybos bei nuobo
daus kasdieninio darbo laiką 
su savo gražiais ir linksmais 
gyvulėliais!

P. Rad z viekas.
(Iš “Sodybos.”)
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Visokios Žinios
Sovietų Rusijoj 
Nevisai Ramu.

DIDELI SOVIETŲ KARIU- 
I MENĖS MANEVRAI LEN

KIJOS IR RUMUNIJOS 
PARUBEŽY.

Lenkų “Rzeczpospolita” 
praneša: “Vyriausis Sovietų 
kariumenės štabas nutarė šį
met suruošti didelius mąnev- 
rus Lenkijos ir Rumunijos 
parubežiuose. Manevruose 
dalyvaus visų rūšių ginklai ir 
įgulos Smolensko, Minsko,

1 Ginkluotos Sovietų jėgos 
sudarys dvi grupes, kurios 
ginsis nuo suderinto Lenkų ir 
Rumunų kariumenių puoli
mo. Uždavinys bus toks, kad 
Lenkų kariumene puls Kije
vą, o Rumunai puolimą pa
laikys.

I Sovietų kariumene, pada
lyta i šiaurinę ir pietinę gru-

IUkrainoje plečiasi judėjimas 
už atsiskyrimą nuo Rusijos.

Jau šįmet kokis tai dides
nis įsinervinimas matyti Ru
sijoj. Visoki bandymai vals- 
tybinti pramonę ir prekybą 
davė labai liūdnas pasėkas. 
Valdžios aparatas taip pat, n,
kontroliuojant komunistams, • Vn\ui!,zVl 
smarkiai sugedęs ir visokių 
blogybių — žiaurumų, išeik
vojimų, ir tt. surandama 
kiekvienoje įstaigoje. Demo
ralizacija didžiausia, o su tuo 
kartu ir nusiminimas didelis.

Metai Rusijoj blogi, duo
nos daugelyje vietų trūksta: 
ir žmones turi maitinti iždas.!

Ukrainoje plečiasi ir didė- pes turės smarkiai pulti Ru
pi vis separatistų judėjimas, munijos kariumenę ir sutruk- 
Net bolševikai mato Lkrai- <iyti jos susijungimą su Len- 
nos įsgany mą atsiskyrime gjjos kariumene.
nuo Rusijos. Maskva daro; šiaurinė dalis Sovietų ka- 
zygių užbėgti už akių šiam riumenės puls Lenkus.” 
judėjimui. Į Lenkų iaikraštis, žinoma,

Išmesti iš komunistų parti-nepamiršta pridurti kasdie- 
jos Zinovjevas ir daug kitų ninio prasimanymo, kad iš 
nusilenkė prieš Staliną ir karo atstovybių manievruose 
prašė grąžinti juos į partiją, dalyvauti pakviesta tik Lie- 
Trockis prakeikė savo talki- tuvos ir Vokietijos atstovai, 
ninkus ir vienas imsiąsis ko
voti su Stalinu, kuris esąs; 
revoliucijos laimėjimų par- 
davikas. Stalinas linksta Į: 
dešinę, užtaria kiek kaimo! 
ūkininkų reikalus ir matyli 
jais nori pasiremti.

PERSILAUŽIMAS RUSI* 
JOS KOMUNISTŲ TARPE.

Komunistų tarpe tebeeina 
savitarpio kovos ir nesutari
mai. Atsitraukę nuo darbi
ninkų, tebesi vadovaudami 
asmeniniais sumetimais savo 
politikoje, komunistai nuolat 
blaškosi į visas puses, visą 
rūpestį dėdami į tai, kad iš
laikytų savo valdžią. Kova 
su opozicija eina iki šiol, te
čiau sužinome, kad kai kurie 
buvę opozicionieriai jau 
gauna “malonę” ir netgi 
aukštas vietas. Taip kalbama 
apie Zinovjevo kandidatūrą 
į švietimo komisarus vietoj 
Lunačarskio. Be to, ikšiolinio 
diktatoriaus Stalino žvaigž
dė taip pat krinta ir jo įtaka! 
silpnėja. Iš kitos pusės, nore- j 
darni bent kiek susirasti sau 
šalininkų, komunistai pasku-; 
tiniu laiku ėmė labai gerin-i 
tis valstiečiams ir daryti j 
jiems Įvairių nusileidimų. 
Tik tie nusileidimai pagrįsti 
ne programiniais nusistaty
mais, bet vis tuo pačiu noru 
išsilaikyti valdžioje.
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Amerikos Numylėtasis 
Naminis Pakietas
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i LATVIJOJ PRASIDEDA 

PRIEŠRINKIMINĖ 
KAMPANIJA. ? .

i Ryšy su besiartinančias 
Latvijos seimo rinkimais/ 

idaugelis, taip vadinamų, vi-
■ vienas kito “griekua.” r- 
jsucmenės veikėjų išąiškina 

Dešiniesiems apkaltinus 
socialdemokratus, buk jie 
tarnavę Sovietams. “So.cial- 
demokrats” iškelia viešumon

3-č(a LIETUVIŲ METINĖ

DAINŲ DIENA
J. (Piknikas)

ĮVYKS NEDALIOJE,

2$ D. RUGP.-AUGUST, 
LINDEN P ARK,

į-IUNION CITY, CONN.
į Pradžia K) tai. ryte. įžanga 25c. 
RENGIA L N. VARPO DRAUGIJA. 

IŠ NEW BRITAIS. CONN.
visą eilę dešiniųjų (tautiniu-. Dainų programų išpildyme dalyvaus: 
Iru nu»'tiin<k Ivrlarill VAI-: t* '-rP° * kuras is Ne» Briįain.

Operetės Choras iš Brookiyn. 
ir SLA. Jaunuolių Choras iš

bus ir sporto, kaip 
tai: Klasiškas šokis merginų; Kumš-

kų partijos) lyderių bei vei
kėjų, kurie buvę žymųs Rusi
jos komisarai, o Latvijoj ta
pę tautininkais.

Tuo įsižeidęs realinės gim- 
nazijos direktorius Dzenis įsitraukimas 
šaukė dvikovon demokratų 
laikraščio “Latvis” redakto
rių Bergą. Bergas dvikovon 
stoti atsisakė.

Ccnn.,
Y. 

Hartl ird. ( onn.
Paįvairinimui

-tai: Klasiškas s _
čiuosis Conn. smarkuoliai vyrai; Lrnk-

_ .. - 1
Britaino stipruolių

kiekviena sporto pasižymėjimų

riaukta muzika, kuri grieš visokius šo-

X. oil... OUVIIUI » j I ai . UTllA*
tynęs jaunų vyrų ir meYginų; Virvės 

> New Britaino stipruolių 
vyrų *u kitų kilionijų stipruoliais.

Už* kiekvieną sporto pasižymėjimą 
bus skiriamos dovanos. Taipgi bus ge
riausia muzika, kuri grieš visokius šo
kius.

Kisečiama visos apielinkės visuonie- 
I nė dŠJvvauti Dainų Dienoje.

LIET. NEPR. VARPO DRAUGIJA.

i

LATVIJOS SOCIALDE
MOKRATAI RENGIASI 

RINKIMAMS.
Latvi jo j spalių mėn. įvyks

ta rinkimai į seimą. Socialde
mokratų partija, sudaryda
ma iki šiol didžiausią frakci- 
|ją Seime, dabar tiek turi pa
sitikėjimo šalyje, visose dar
bininkų masėse, jog nėra 

Žemės ūkio komisaro Mi- abejojimo, kad jos atstovų 
kojano politikai subankruta- skaičius žymiai padidės ii 
vus, Sovnarkomas dabar beveik netenka abejoti, kad 
griebėsi taisyti klaidas. Jis Latvijoj susidarys kairioji 
paskelbė nutarimą, esą pava- vyriausybė su šocialdemo- 

. sari išleistos, taisyklės — jė- kratais pryšaky.
ga imti javus iš valstiečių — Į Dabar ‘ socialdemokratų 
buvęs nukreiptas prieš spe- partija labai aktingai rengia- 
kuliantus ir buožes. 'si rinkimams. Organizacinis

Dabar jau komisarų tary- darbas eina visu tempu cent- 
ba atsisako nuo tų priversti- re ir vietose. Darbininkai ro- 
nų rekvizicijų, draudžia jieš- 'do kuo didžiausią pritarimą 
koti neišjieškotus likučius, ir dirba ranka į ranką ir kaip 
paskyrė 30 milijonų pūdų partijos nariai, ir kaip profe- 
gi udų sėjai ir tt. 1 sinių sąjungų nariai. Visi ge-

Sovnarkomo nutarime sa- rai supranta, jog demokrati- 
koma: (1) visokias nepapra-'nes tvarkos išlaikymas Lat- 
stas priemones sustabdyti, i vijoj ir jos apsaugojimas 
Vietų organams įsakoma nuo fašizmo galimas tik vi- 
tuojau sustabdyti priverstiną sai liaudžiai einant su social- 
javų ėmimą iš valstiečių, ne- demokratais iš vieno, 
traukti teisman, jei valstie
tis neduoda javų; (2) pakel-} 
ti javų kainas: (3) prekybos 
komisariatas privalo aprū
pinti valstiečius reikalingais 
pramonės dirbiniais. Visa tai 
daroma smulkiajam valstie
čiui.

Gerai informuota spauda, 
konstatuodama šį faktą, aiš
kiai sako, kad tai yra komu
nistų politikos bankrotas, 
kad komunistai nepajėgia 
išsilaikyti prieš valstiečių 
opoziciją ir bijodami visiško 
pralaimėjimo, pradeda prie 
jų gerintis.

KOMUNISTAI NUSILEI
DŽIA PRIEŠ VALSTIE

ČIUS.

KAIP KAPITALAS ŽUDO 
DARBININKŲ VAIKUS.

Švietimo komisijos Biuras- 
egzaminavo Clevelando mie
ste 73,000 darbininkų vaikų, 
pradėjusių lankyti mokyklas 
pirmuosius metus, ir rado, 
kad nemažiau kaip 7 vaikai 
iš 10 turi kokių nors kūno 
trukumų. Beveik vienas šeš
tadalis yra nedapenėta. Ka
pitalistai nemoka darbinin
kams tiek algos, kad tie galė
jų pakankamai maisto savo 
vaikams nupirkti. Toliaus, iš 
73,000 vaikų, 32.000 turi jau 
išpuvusius dantis. Čia ir vėl 
kaltas netinkamas maistas. 
Daugiau kaip 7,000 vaikų tu
ri išputusį kaklą (goiter): 
1,600 vaikų serga širdies li
ga; 2,000 nedagirdi.

Ir tie kūno defektai vai
kams augant nenyksta, bet 
dar daugiau didėja. Nes iš 
20,000 vaikų, pasiekusių jau 
17-18 metų amžiaus ir pra
šiusių leidimo nutraukti 
mokslą ir eiti dirbt, sergan
čių nuošimtis buvo da dides
nis.

KLERIKALAI RAGINA 
DARBININKUS TIK 

DIRBTI IR GAILĖTIS.
Kelne įvyko tarptautinis 

klerikališkų darbininkų or
ganizacijų (kaip Lietuvos 
darbo federacijos) kongre
sas.

i Kongresas nutarė pastaty
ti pirmon vieton darbo pa
reigas. o antron — algas. Po
piežiaus nuncijus Vokietijoj 
Pacelli pasiuntė kongresui 
telegramą, kuria pareiškė 
vilties, kad darbininkų ir

LAIMĖJO BALIUNO 
LENKTYNES.

Kapitonas W. Kepner. viršiau
sia pilotas Suv. Valstijų armijos 

darbdavių santikiai bus re-.baliuno. laimėjo lenktynes vė-
guliuojami meilės iiįgailcs") liausiose tarptautinėse baliunų 
tingumo pagrindais. Tik to- - 
kios meilės ir gailestingumo 
niekas nereikalauja iš kapi
talistų.

INDIJOJ KRUVINI SUSI* 
‘ RĖMIMAI SU POLICIJA.

Reuterio žiniomis iš Mad- 
raso, streikuojantieji Pietų 
Indijos geležinkeliečiai kėsi
nosi prieš pašto traukinį, ku
ris ėjo iš Colombo. Tečiau 
atentatas ne visai pasisekė:

, nuo 
žys.

Kai kuriose vietose įvyko 
kruvini susirėmimai tarp 
streikuojančių geležinkelie
čių ir policijos. Per tokį susi
rėmimą Nayvarame sužeista 
devyni pcrticininkai, kurie 
šaudė į minią. ŽuVusiujų 
streikuojančiųjų skaičius ne
žinomas. Kitoj vietoj — Tu- stijoj karštis buvo pakilęs iki 
tieorine streikuojančiųjų mi- 102 laipsnių. Po tų karščių

lenktynėse.

BAISUS KARŠČIAI IR 
AUDROS.

NUŠOVĖ VAIKINĄ PRIE 
SAVO PAČIOS.

Denver, Colo. — Teatrų 
promoteris Dickson čia už
mušė prie savo pačios Her-

Pereitą sąvaitę Suvienyto- bertą Pouellą, 19 metų am- 
bėgių nuėjo tik gaive- se Valstijose buvo nepake- žiaus vaikėzą. Dickson sako, 

liami karščiai. Viduriniuose kad jisai tyčia neva išvažia- 
Vakaruose į dvi dienas nuo vęs iš namų keliom dienoms, 
saulės dūrimo mirė 20 žmo- bet už poros valandų sugrį- 
nių ir keliolika mirė Adanti- žęs ir radęs prie savo pačios 
ko pakrašty, būtent, New jaunikį. Kilo kova ir Dickson 
Yorke, Bostone, Providence savo konkurentą nudėjo, 
ir kitur. Bostone temperatu-1 ---------------
ra per kelias dienas siekė 96 TEISMAS DA NEPASIBAI- 
laipsnių. o Rhode Island val-

Trįs metai atgal, Budweiser’io Salyklų Syru- 
pas buvo pastaty.as ant marketo. Šiandien jo 
dauginus parduodama negu kitų. Milionai jį 
vartoja. Sako, kad nėra geresnių rezultatų.

Bud»eiscr'o >:iyklų Sirupas pagerina skonį ir 
maištingųtr. i duonos. ktikų. sausainiu, donacų ir tt 
Parduoda groM-rninkai ir pardavėjai visur.

Anheuser-Busch—st.Loui* 

Budweiser 
Malt Syrup

HOP FLAVORED 0R PLAIN
S. S. PIERCE CO.

R1VAL FOODS. INC., Cambridge Distributora 
Boston, Mau.

BM-S7

| PATJS KOMISARAI PEI
KIA SAVO TVARKĄ, 
žinios iš Maskvos prane

ša. kad Sovietų valdžios vir
šūnėse kyla vis didesni nesu
sipratimai.

Ilgą laiką nesutaikę Luna- 
čarskis su Kuibyševu paga- 

u.-. ti v*-/, j..- j hau abu busią atstatyti ir pa
kėlė Čanfrance atvykusiam įkirti užsienių tarnybon.

' ~“':i Lunačarskio ir Kuibyševc 
i vietas užimsiu Kamenevas ii 
' Zinovjevas.

Taipgi savo vietoj neišsi 
laikysiąs ir ūkio komisaras 
Mikojanas, kuris pridirbę? 
daugybę nesąmonių ir klai
dų. kurias dabar pasmerkė 
centrokomas.

Centrosojuzo susirinkime 
komisarų tai-ybos pirminin
kas Rykovas pareiškė, kad

t
Ispanijoj Busianti 

Panaikinta Dik
tatūra.

Paryžiaus žiniomis. Ispani ' 
jos karalius Alfonsas XIII: 
per pusryčius, kuriuos jis iš- 

čia Francuzijoš prezidentui 
p. Doumergue'ui pagerbti, 
pasakė ilgą kalbą apie Fran- 
cuzijos ir Ispanijos bendra
darbiavimą. Prisimindamas 
bendrus karo žygius Moro- 
koje, karalius- pabrėžė, kad 
nežiūrint skirtingos valdymo 
formos, abudu kraštai leng
vai sutaria, eidami prie bend
ro tikslo— taikos ir žmoni
jos solidarumo. Tečiaus, —- 
priduria Alfonsas XIII.— šių metų klaidos sudarė di- 
Ispanija deda pastangų, kad dėlių sunkumų prekyboj, 
vėl įvestų parlamentarizmą. Valdžios organų klaida 
ir tuo pašalintų visas klaidas, esanti ta. kad kaimui savo 
kurias iškėlė ilgo laiko pri- laiku nebuvo duota tiek pre- 
tyrimas.”

Pusryčiuose dalyvavo apie 
2500 asmenų. Spėjama, kad 
šis Ispanijos karaliaus užsi
minimas apie parlamentariz
mo grąžinimą Ispanijoje ne
są vien tušti žodžiai prie stik
lo šampano pasakyti, bet kad 
tas pareiškimas atvaizduoja 
tikrą Ispanijos vidaus politi
nę padėtį, kurią galima api
budinti, kaip atsibudimą dik
tatūra ir jieškojimą kelių ja 
nusikratyti.

i

kitu kiek reikia. Koperatyvai 
esą neprisitaikę prie gyveni
mo reikalavimų, nelankstus, 
biurokratiški.

BUTLEGERIAI DUODA 
ŠTAMPAS.

Amerikoj buvo mada, kad 
<rautuvninkai prie kiekvieno 
pirkinio duodavo moterims 
.am tikrų štampų, kurių daug 
pririnkus paskui galima bu
vo gauti dovanų. Dabar šito
kių štampų pradeda duoti 
butlegeriai parduodami deg
tinę. Omahos mieste, Nebra^ 
skoje, vienas butlegeriš duo
da štampą su kiekviena boriktyaut 
Va Kada 'žmooiK oirėnka't',J,rVal-,ra’1C Ų ka<i ir.<d. I\d(ld žmogui SUienKd vienu Vdiku Arčiau susipažinai 
keturias štampas, jis gali 
gauti už jas vieną bonką deg
tinės.

PAJIEŠKOJIMAI
<

I’ajieskau dėdės Krano Giedraičio, 
Kauno gub.. gyveno Brooklvn, N. Y. 
Kas apie ji žino, malonėkit pranešti.

JUZEFĄ GIEDRAITIS «3I» 
231 Chamber st., Boston, Ma-s 

APSIVEDIMAL
Pajieškau draugės merginos, našlės 

ąr gyvanašlės, nuo -’J5 iki 40 m. senu
mo. kuri mylėtų būt prie biznio arba 
turi biznį. Aš noriu susirast gerą vie
tą. atidaryt valgomų daiktų storą ir 

: geros šird ęs draugę, kuri nevar- 
* ir su

------ -------- ....___ susipažinsime 
la šku. Atsišaukite. M. V. T

Bcx 31, Montello, Mass.

1
ATKASĖ SALIAMONO 

ARKLYDES.
Chicagos Universiteto pri

dustoji į senovės žydų žemę 
ekspedicija su d-ru Breaste- 
du priešaky praneša, kad jai 
pasisekė atkasti Megiddo 
mieste Saliamono tvartus, 
kur tas garsusis žydų kara
lius laikydavo savo arklius. 
Arklydė buvusi padalyta iš j 
dviejų eilių, ir arkliai stovė
ję dviem eilėm, viena eilė 
priešais kitą, o per vidurį bu- 
,-ęs takas, kuriuo vaikščioję 
amai. Kiekviena pertvara 
esanti padalyta iš tašyto ak- 
nens ir akmuo išlikęs svei
kas iki šiai dienai.

Pajieškau gyvenimui draugės, 
laisvų pažiūrų, linksmo malonaus bu
do. ižtsenesnės 40 metų, nesunkesnės 
kaip 160 svarų. Su pirmu laišku mel
džiu prisiust paveikslą. (35)
”•• r; F. .JOHNSON

5731 Porsyth st, Detroit. Mich.

PARSIDUODA BEKERNE.
Su visu nanvi; Brznis išdirbtas per 

25 metus; b'-zn’.o įpina į sąvaitę.
Mūrinis namas. št?b< !fš 'arkliams, 2 
vėžiniai. 1 trokas. • fYktai tu šėlas lotas 
orie tos pačios prapertč-. Namas dvie
jų‘šeimynų viršui; apačioje storas. Vi
ši ipdikiausi įtiisymai keptuvėje. Par
siduoda t'k už $21,000. Kas mylit tokį 
bizni ir puikų ramą nor turėti, atsi
gaukit pas savininką. (34)

M. LUZICKAS
22C Insiee place, Eiizabeth. N J.Ii

Į PARSIDUODA GREITAI IR PIGI AI
I vienos šeimynos stuba su visais įren
gimas ir 3 lotais. Storas mėsos ir gro- 
serio. Viską už $6,000. (35)

V. ŠNUKŠTA
39 Grace street, \ew Haven. C'Min.

ANGLIJOS DARBININKŲ 
KONFERENCIJA.

Anglų kasyklų darbininkų 
metinė konferencija 620,000 
balsų prieš 8,000 priėmė vyk
domojo komiteto patiektą 
rezoliuviją, kuria smerkiama 
komunistų ir mažumos tak
tika. Be to. konferencija pri
ėmė rezoliuciją, kuria ang
lies kasyklų darbininkų fede
racija prašoma tęsti savo 
kampaniją kasykloms nacio
nalizuoti. Konferencijos 

praneša > Peki- nuomone, kasyklų nacionali-

IŠ LIETUVOS I KANADĄ
Aš atitrauksiu Jūsų gimines ir pa

žystamus. kaip vyrus, merginas ir 
moteris iš visų dalių pasaulio į Kana
rų: Mano patarnavimas yra teisingas, 
greitas ir saugus atitraukimo reika
luose. Mano rimtas patyrimas laiva- 
^tHčrį užsiėmime per ilgus metus, tai 
liudija. Taipgi tie žmonės, kurie jau 
atsitiaukė savo gimines per mane yra 
man dėkingi už marto rimta patarna
vimą. Kaip vyrams, visiems
imigrantams gaunu peras' apsistojimo 
vietas Kanadoje. Su mano rimtu aukš
tos rūšie.- patarnavime .is žema laiva
korčių kaina, nei vienas kitas agentas 
negali susilyginti. Dėl platesnių in
formacijų visuose imigracijos reika
luose kre pkitės laišku prie manęs šiuo 
adresd: (34)

GEORGE KAUPAS 
laivakorčių Agentas

• f\-O. Box 17. VValkerville, Ont., 
j ; Canada.

RAUDONA NOSIS.
Yra žmonių, kurie turi no- 

4 raudonesnę, kaip kita vei
do oda. Šitas nosies raudonu
mas jiems yra nemalonus ir 
lėliai to jie kreipiasi kartais 

1 gydytojus.
Raudoną nosį kartais turi 

girtuokliai, bet ne jiems vie
niems ji pasitaiko. Raudoną 
nosį turi ir kitomis ligomis 
sergantieji, pavyzdžiui, inks- 
ų ar kepenų ligomis, vidu
jų užkietėjimu ir tt., jei tos 
ligos nusilpnina širdį.

Raudona nosis būna ir pas 
tuos, kurie jau kartą savo no- 
4 yra nušalę.

Norint išgydyti nosies rau
donumą, reikia surasti prie
žastį, nuo kurios tas raudo
numas pareina, ir tą priežas
tį pašalinti. Jei priežastis yra 
pašalinta, tai kad greičiau 
nosies raudonumas praeitų, 
reikia laikyti kiekvieną die
ną rankas ir kojas karštame 
vandeny, tokio karštumo, 
kaip galima išturėti, po pusę 
valandos. Be to, nuo nosies 
•audonumo gydytojai dar 
i uodą vaistų.

Lietuviška Aptieki
Mca ažlaikoaM riaokią V statą 

ir Aaksą
Nao Reumatizmo, ■—flpniįi*s 

strėnų, kraujo ralyaio, nuo slapti* 
M litų, komilio, pstmki**, cte 
Taipgi užlaiko* Dielių ii Liet** 
Patarnavimas kuogeriamiaa. įvai
rios Aaknys, partrauktos ii Lietu
vos. Vaistų prisiunčia* ir per 
paštą. Musų Aptieks tebėra toj pa
čioj vietoj.
, l®0 SALĖM STUMT,

BOSTON. MASS.

! VISŲ ŽINIAI
♦ Už visokios rųšies smulkius paai-
• garsinimus, kaip tai: pajieškoji- 
♦. mus apsivedimų, įvairius praneši-
♦ mus. pardavimus, pirkimus, skai-
* tome po 3c. už žodį už sykį. No-

• kelis sykius, už sekančius sykiusc 1/n , ♦ z. • - X —..1..
♦
♦
I
♦ 
t 
I 
I
♦
♦
♦4 . —----- , —
l ne tur užsiprenumeravę laikrašt),
• uz pajfeškojimus (riminių ir drau- 
I gų skaitome tik po lc. už žodį.
J Pajieškojimai su paveikslu kai- { 

’nUrtja daug brangiau, nes kainuo- i 
ja padarymas klišės Todėl norint ! 
talpint pajieškojimą su paveikslu, < 
reikia prisiųsti fotografiją ir ♦ 
klausti kainos. !

KINŲ RESPUBLIKA BU
SIANTI GALINGIAUSIA

PASAULY
“Times” ......... ....

no. kad generolas čankai^- žavimas turėtų didžiausios 
kas pasakė didelę kalbą stu- <vai bos anglių pramonei re- 
dentams, kuriuos ragino ka- organizuoti.
riškai organizuotis ir Pasi
ruošti gintis nuo svetimų im
perialistų puolimo. Čankai- 
šekas pasakė, kad pvr 15 me
tų Kinų respublika turėsianti 
tokią galingą kariumenę ir 
laivyną, kokių neturi jokia 
valstybė pasauly.

Artimiausiuoju i 
kine busiąs sušaus r • .

atvyks 
dai.

» t «

♦
♦ 

J tome po 3c. už žodi už sykį. No- | 
I 'tint tą patį apgarsinima patalpint • * ■ • • - -■ ! 

skaitome 2c. už žodį už sykį i
"Kėleivio” prenumeratoriams, ku- { 
rre turi užsiprenumeravę laikrašti I 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c. j 
už žodį. Į
Ur pajieškojimus giminių arba | 
draugų skaitome po 2c. už žodį, t 
“Keleivio" prenumeratoriams, ku- >

KUNIGAS NORĖJO JĖGA 
PAVERŽTI IŠ PRAVOS

LAVŲ ČERKVĘ.
Dysnos apskrity, Mamci 

miestelio kun. Dalinkovi- 
eius, surinkęs minią žmonių, 
bandė atimti iš pravoslavų 
cerkvę. Pravoslavai laiku su
sigriebė, susibūrė ties cerkve! 
ir pasikvietė policiją, kuri! 
vos apsaugojo fanatikus nuo: 
susirėmimo.

i

LAIMINGI ŽVEJAI.
Dešimtis žvejų, kurie rado 

jūrėse Belgijos milionie- 
riaus Lovvensteino lavoną, 
gavo 10,000 frankų dovanų. 
Lo\vensteinas iškrito iš orlai
vio lekiant per jūres ir prigė
rė.

į

♦ ■'
■r

MASKVA RUOŠIASI.
Maskvoj atidarytas che

miško apsisaugojimo institu-

Nan-
_______ as Ko- 

mintango plenumas ' kuri 
s visi kariumenės va-

GĖ, O BUDELIS JAU 
ATVYKO.

... , . - Lvove(Galicijoj)prasidė-
nia užpuolė policijos komisą- užėjo baisios perkūnijos su jo kelių rusinu byla, kurioj ___
riatą. Daug sužeista. Be to. lietum ir audromis, per ku- jie kaltinami apipiėšime paš-i Čankaišeko Fci 
sunaikintos kai kurios gele-rias vėl keliasdešimts žmo-to. Kaitinamiesiems gręsia generolų Pasitari 
žinkelio stotys ir išardyti ge- nių žuvo — vieni prigėrė, ki- mirties bausmė. Budelis jau sujungti atskira^ k 
ležinkelio bėgiai. tus užmušė perkūnas. _ Lvovan atvykęs. i vieną vienetą

!

o r kitų 
u tarta 
neneš

PALIKO $50,000,000.
Anglijoj šiomis dienomis 

mirė tabako magnatas Wills, 
kuris paliko $50,000,000 ver
tes turto. O Anglijos darbi
ninkai. kurie tuos turtus su
tvėrė, neturi duonos. Ipriesinimą.

iin^nv au^i^tiuuvjiiiiu niautu- z . . • • . . . i. t* •• *.• i I Jeigu norit kad apgarsinimas ar- It3S. Lnslicntab, JJ atida! ant,1 paieškojimas greitai tilptŲ, • 
pareiškė, kad Rusijai gręsia’J ’*‘kia pasiųsti kartu ir mokestį. į
pavojus iš visų pusių, todėl ji { 
steigianti galingą o; o Iaivy-: » 
na ir chemiškam karui pasr*».. (r

253
KELEIVIS

BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS. »

i
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Humoristika
X _____________________—

Kl K DU. TAI NE \ IEN '>

Jis: “Ar tamsta žinai ką nors' 
malonesnio už karštą jučki?"

Ji: "Taip. Du bučkiai."

01. TIE vaikai:
Vincukas: "Mama, jeigu vai

kas suvalgytų rupužę. ar jis gau
tų toki storą balsą, kaip varlė.-?" 

Motina: "Vaje. vaje. Vincuk, 
kas taip šneka! Nuo rupūžės vai
kas numirtų.”

Vincukas: "Bet aš vakar vieną 
suvalgiau ir nenumiriau."

I—
PRIE TELEFONO.

Inteligenčių kliube suskambino 
telefonas. Atsistojo viena gelton
plaukė ir išdidžiai savo sėdynę 
kraipydama priėjo prie budelės. 
Ji metė žvilgsni aplinkui, kad įsi
tikinus. ar visos ją mato, ir pa
ėmė klausuti i ranka.• •

"Heilo!” ji pradėjo.
"Heilo! Ar tu mane dar myli? 

atsiliepė balsas telefone.
"Ar aš myliu? žinoma, kad 

myliu. Bet kas čia šneka ? Aš bal
so nepažįstu.”

"Tai nedaro skirtumo,” atsi
liepė vėl balsas telefone. “Aš esu 
telefono kompanijos darbininkas

APSUKRUS JON ELIS.
Toli už miesto.
Siauru taku.
Jonelis ėjo
Nakties laiku.
Kiek užsimąstęs
Buvo jisai.
Tildei nebojo
Kelio visai.
Tik štai išgirdo:
"Stok, nekrutėk
Ir man į delną
Pinigus dėk!"
Pakėlė galvą.
Ogi prieš jį
Stovi plėšikas
Visai arti.
Revolveriu taiko
Galvon isšaut
Ir pinigėlius 
prievarta gaut.
Jonelis pinigų
Ėmė j ieškot
Ir kaip ištrukti
Drauge galvot.
Kišenėj buvo
Kartu su rentai* 
Smulkaus tabako 
Daug pribarstyta. 
Tabaku skaroti
Jisai sužėrė 
ir kiek smulkiųjų 
Tenai pribėrč.
“Pone plėšike.
Pinigus gauk.
Tik mane vargšą 
Veltui nešauk!”
Taip jis plėšikui
Gražiai pasako
Ir... jam akysna
Bėrė tabako...
Keikė plėšikas
Visais griausmais.
Jonelis gi spruko 
Savais keliais.

JI GĖRIAI ŽINO.
ir bandau telefono vielas. Aš no
rėjau pabandyti ir jūsų. Pasiro
do. kad viskas tvarkoj. Ačiū."

Geltonplaukė nusispjovė.

MEKO SAU DARŽININKAS.
Mokytojas pasakojo vaikams 

apie ožį. jo ragus, jo papročius ir 
taip toliau. Vienas vaikas nekrei
pė į tai jokio dėmesio, todėl mo
kytojas staiga jo paklausė:

—Jonai, pasakyk mums, ko
kios naudos žmonės turi iš to gy
vūno. apie kurį mes dabar kalbė
jom0 „ f

—.Jis pagerina daržus — atsa
kė vaikas.

Tėvas: “Klausyk. Ona. tu ir 
vėl pareini vėlai. Pasakyk tam

MOKYKLOJ.
savo vaikinui, kad sėdėt parke 
merginai taip vėlai negerai!”

Ona: “O. tėveli, bet tu nežinai, 
kaip merginai gerai sėdėt su vai-! 
kinu!”

MAINOSI PAPROČIAI.
Mokinys: "Ponas profesoriau, 

kodėl senovėje šliubiniai žiedai 
buvo daromi iš geležies ir plie
no?”

Profesorius: “Todėl, kad seno
vėj jie buvo daromi visam am
žiui.”

Mokytoja: "Petrai, jei tu atsi
stosi veidu i šiaurę, tai kas bus 
po tavo kairės rankos?”

Vaikas: “Bus... bus purvini 
nagai.”

Mokslininkai jau ne sykį yra 
įrodę. kad žmogaus kūnas su.į- 
deda iš 90 procentų vandens, o 
vis dėl to prohibicijos agentai 
tankiai jį areštuoja už perdaug 
alkoholio.

MUŠTARDA BE KUMPIO.
Rautas nuėjo pas daktarą ir 

skundžiasi, kad strėnos skauda. 
Daktaras jį apžiurėjo ir sako:

—Eidamas gult paimk rriuš- 
tardos plasterį. ir kartok tą kas 
vakaras, pakol skausmas pereis.

—O kaip daug tos muštardos 
reikia ant syk paimt ? — paklau
sė Ratilas.

—Paimk kas sykį pusę stiklo 
—paaiškino daktaras.

Po savaitės laiko ateina pas 
daktarą Raulo pati ir sako:

—Ponas daktare, mano vyras 
nori žinot, ar jam reikia da dau
giau tų muštardos plasterių. ar 
gal jau užteks?

Daktaras patarė da porą vaka
rų gydymą pakartoti.

—Ale ponas daktare — sako 
moteris — mano vyras liepė pa
klausti. ar negalėtų jis kartu šol- 
derio suvalg t. ba viena muštar- 
da jam jau liežuvį nuplikino.

JI TOKIŲ NENORI.

Aš ir drįstu, ar ir moku. 
Tik su šitokiais nešoku.

GERIAU VĖLIAU.
Ponia nuėjo išsiimti laisnį au

tomobilių draivyt ir klausia: 
"Gal man pirma reikėtų į dakta
rą kreiptis?”

Valdininkas: “Dabar nereikia, 
bet tamsta galėsi kreiptis pas jį 
kaip laisnį gausi.”

PREZIDENTAS COOLIDGE ŽUVAUJA

wife.

THE GUSHER

~ CERTAINLY NOT

R E I).

No. 33. Rugpiučio 15,1928.

A young husband waa receotly 
playfully ųuestfonfng wtfle on ber 
pasL

“Tell me troly." he aald. “dld any 
other man ever kiša you?” ,

“Weil,” was tbe reply. ”1 was once 
up tbe river «ith a man, and be 
started rocklug the boat. at tbe šame 
tlme ezclalnnnR: “Now, Mary, m.v 
dear. eitber you tln me or we hoth 
drovu :*"

“And dtd you kls« htm?” gasped 
the husband. •

“Was 1 drovned?" asked the

“Ste’a rfeh now—ber fatber struek 
oil.”

"And she does nothing būt gush.”

To the Driver
Stop and let the traia ko by. 

It hardly tekės a minute.
Thea your car starts off agatu, 

And. better atiU, you’re in lt!

Craft Sutpected
“My dear," sald Mr. Meekton. “you 

should talk orer the radio every night 
and tell tbe vvorld sorue of the «ud- 
derful things you say to me.“

“Leonidas, look me is the eye! 
you trying for aa arrangement 
wiil enable you to shut me off as 
as you get tired of iistening?”

t

FARMOS
PARSIDUODA FARMA

akeriri žemės, pusė 
ganykla ir g 

lidi.i! i m.estų; 13 i.arvru 
arkliai 5 kiauiės, vi#V’ 
įtuba, didelė barnė c 

i vanduo s'.ubo e ir baraėje. 
i kaip !0i' v.'isJigu me-d_.ų ir 
■ nes įran' .ai. Pla.eir.’ų ž>a: j 

po
I 
i 
Į

dirbamo', 
s i .iškas, t irp- 

2 veršiai, 2 
5 ką'ibir ų 

iek.ro' šv.esc, 
11 U.g-Ud 
risi f ir- 
k'aas i-įran’ .ai. 

r laišką.
G. PETKAM’-S

N.»_ Wi;n» ugoan. Mass.

PARSIDUODA FARMA
60 akerių žemės. 25 dirb istes gaayš- 

os, gražaus miško, 2*> kordų malkų, 
sukirstų; bėgantis vanduo per ganyk
las. žbmė deri ngu, daug daržovių pa-

i sodinta, visi farmos įrankiai ir mas - 
.< s. inžiuas malkoms plauti; 3 karvės, 

i arklys. X kiaulės. !<x) v:št>;. sodą-- — 
Ji> \uisiiigu me-ižių, pknas yarsiduo- 

La prie stub -, stub;. 7 kambarių, kieto 
nedžio grindys, štimo šiluma ir šiitas 
anduo ir visas įrengimą.’; berne di- 
J-.'ė ir vanuuo bėgantis, visi budinkai

aveikslas parodo, kaip prezidentas Coolidge šią vasarą leidžia vakacijas. Farmeriai iš jo joo-l vir inkiTlrišku. 
kiasi. kad jis pagavęs žuvį negali jos nuo kukio nuimti — lekajus reikalingas.

‘KELEIVIO’ KNYGOS.
ifoapablikoa Istorija ir Žem- Eilės ir Straipsniai, šioj knygoj telpa 

, ~ ***• veikalas parodo, kaip 23 gražios eilės, daugybė straips
|'i«u 1905 metų revoliucinės Lietuvos; jjų, juokų, ir t.t. Puikiai ilius-

«pė«cs vede kovą su caro valdžia, ir truota. 95 pusi................................... 25c.
krąt, tuo pačių laiku kunigai tą val-

• rėmė ir gynė: kaip paskui revo- ii>la bttruito Katalikų su SueialU- 
furija paėmė viršų, kaip Lietuva Ii- U,s'' ~ Pir!ai» kart* katalikai už 

t paliuosuota » oo caro valdžios ir **“!!stUs 31 d- gruodžio. 1911.
k-ap ji buvo apskelbta respublika. ‘ -^trąKart, J«e uzpuom sociatistus 31 

r 1 gruodžio, 1913 tn. šioj knygutėj išt.-
r*r<xfo dabartinė. Lietuvos rubežiu. > rek°rdai * prirody-
ir kaip šalis yra padalyta į apskri-

1-1X1.. Tai yTa vienatinė knyga, kuri

!__ _ _____  .
<eri; 1009 vištų vištminkas. 1U šiai 
lės i Sterl.ieg. 11 į Woreester, ant geru 
sėlio. Ka.na 15^0'1 be fornišių; $6,903 
■u fornišui-. Turi būt greitai parduo- 

; <.a. Tikra.- bargenas. nepraleiskit pro- 
: .ros. Klauskite platesnių žinių pas sa- 
• (35)

JOHN K ANTINAS
P. O. Box 126. Sterling Juactioe. Mass

NEPRALEISKIT PROGOS!
Laimė tik sykį beldžia į duris.

Parsiduoda pilnai apgyventa vištų 
farma. mieste, kuriame yra apie 15,600 
gyventojų; 9 kambarių stuba. 2 dideli 
vištininkai ir garadžlus; žemės 3 ak
rai, apsodinta vaisingais medžiais ir 
daržovėmis, žemė randasi ant kampo 
tarpe dviejų gatvių, galima statyti 
namus arba lotus parduoti, labai gra
žioj vietoj, prie trijų gelžkelių ir Basų 
linij. s. Yra didelų fabrikų, kurie dirba 
visada. Jeigu kurie manote važiuoti iš 
didmiesčių arba iš anglių kasyklų, tai 
neatbūtinai atvažiuokit pažiūrėti, o 
užtikrinu kad patiks, nes bildingai yra 
pirmos rūšies ir kainu prieinama. Par
davimo priežastį sužinosite ant vietos.

A. CHAKNES (35>
583 Clark st., Haverly, N. Y.

Buvo Nervuotas, Turėjo 
Silpnus Inkstus ir Prastą 

Sveikatą
šis pranešimas yra nuo p. Eugene 

\Villiums, Fayetteville, N C., turiu 
pertikrinti kiekvieną sergantį, išblyš
kusį skaitytoją, kad Nuga-Tone yra 
puikioj gyduoles Jis sako: "Prieš var
tojimą Nuga-Tone aš turėjau prast: 
sveikatą, buvau ner.uotas. turėjai 
silpnu® inkstus ir prastas Kepenis. Pc 
vartojimo Nuga-Tone tiktai 2" dienų 
praslinkus aš pastebėjau puikų savo 
sveikatos pasitaisymą. Dabar esu stip
rus ir sveikas ir jaučiuosi dešimti me
tų jaunesnis.”

Nuga-Tone yra pagelbėjęs virš mi- 
lionui žmunių, kurie buvo praradę sa
vo sveikatą ir stiprumą, ir jei jus esa
te silpnas ir sergate, jus turit paban
dyti šias gy duoles. Jos yra geros nuo 
prasto apetito, nevirškinimo, silpnų 
Kepenų, silpnų inkstų arba pūslės, gal
vos skaudėjimu, chroniško užkietieji- 
iiio, svaigulio, nervingumo, nusilpusių 
organų, prasto- miego, praradimo sva
rumo ir stiprumo. Jus galit gauti 
Nuga-Tone kur gyduolės yra parduo
damo-. Jei jūsų vertelga neturi jų sta- 

vikalaukite. kad jis užsakytų

Are
that . ___________r______ (
suon * -“ridėtas didelis spalvuotas žemlapis ._—j. į

i mai, kokių priemonių katalikai dasi-
! leidžia kovoj su socialistais Su 
paveikslais. 61 nusl........................ z5c

kaip Senovės Žmonės Perstatydavo 
Sau žemę. — Labai idomųs senovės i 

filosofų daleidimai apie žemės išvaiz- ( 
dą. Pagal daugelį autorių parašė, 
iksas. Antra knygutės dalis yra: ”Iš-1 
virkščias Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalbos". Parašė Z. Aleksą.
40 pusi.................................................. 10c. Ke . , .. . ,. - -jums->s olseiio vaistines. 
Materialistiškas Istorijos Supratimas.1 "

—Jei nori žinot, kas gimdo pašau-1 Keleivis darbo žmonią drau- 
lyje įvairiausius nuotikius, tai per- gas. patarkit skaityt jį kiek- 
skaityk šitą knygelę. Kalba labai vienam lietuviui darbininkui.

Selfish Connderation
“Your wife has beeome a great PoU- ’ paro<,o; “^2

' ‘“She bas." ansvered Mr. Meekton ** * ttrodo- teiPa visi
proedly. "I hope she will yet suc- jdokumentai: Steigiamojo 
,eed i bringing up an issue that Seimo nutarimai, taikos sutartis su 
-s iii prevent handmaldens from serv- j bolševikais, sutartis su latviais, apra- 
ing hanri-boiied eggs for breakfast— žyma, visų mūšių su lenkais ir tt. 
M ashington Star. 4 Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu-

Snappy
A young man wa?ked Into a baker’s 

shop and asked for two dozen loaves. 
The. rhopkeeper loi-ked surprised.

“Have you a tea party on?" be 1n- 
quire<L

“No, sald tbe man. “Tni working 
at the menagerie, and the kangaroo 
ims kicked the elepbant. so 1 want to 
ujake a bread pouitiee."

A Nutty One
“My cow has run awav; did yousce 

anything of lt around the viilage?" 
asked the farmer wbo lived on the 
edge of town.

“No,” grinned the viilage half-alt, 
“būt why don’t you borrow a locomo- 
tive from the railroad; it has a cow- 
catcber?“

USUALLY WITH A KOPĖ

Ara tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą

. js lauko ir iš vidaus. Kaina ____ SI .00
I Drūtais audeklo apdarais .......... f 1.50

'i Buvo Visuotinas Tvanas? — Kaip
Nojus galėjo surinkti į kelias d e-

|,,ias visų veislių gyvūnas, kurit- gyve-
’ tr. išsimėtę po visą žemės kamuolį? lengva. Knyga protaujantiems darbi- 

I Kaip jis galėjo tuos gyvenus prastoj Į 
savo -ar, ko j sutalpinti? Iš kur ėmėsi 

įtiek vandens, kad visą žemę apsem- 
tų ? Kur tas vanduo dabar yra ? Kaip

, : iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai

: Iii kitų veislių žmonės? Šitie ir šimtai
Irtu klausimų, į kuriuos negali at.-a- 

l\yti jokis kunigas, yra nuosakiai i 
{aiškiai išdėstyti šitam veikale. K:-.yz& 

be galo įdomi. Kas žo4is — tai fak
I tas; kas sakinys — tai naujas kunigų
j argumentas griūva. Mokslas 

mokslas nuo pradžios iki galo.
Kama .......................................................

ninkama nenpkainuojama. Medega 
imta iš Greilicho. Parašė Z. Alek
sa. 80 pusi...........................................

•f

I

25c.

Stefos BslsaL — Puiki knyga, daugy
bė labai gražių eilių ir dainų. Daug 

gražių, spalvuotų paveikslų. Popiera 
gera ir spauda graži. Parašė .1. B. 
Smelstorius. 221 pusi. Popieros 
apdarais .............................................. S1.00

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

Wallace. 472 pusi...................................$2.00

Tom—“Tbe hanglng was dona with 
despateh.” Jlm—“Isn’t lt usualiy 
done w!tb t rope?’

BosmcM RAymeg
The roee. one kr.ovs, ls very red, 
. The rlolet le blue.

The fforlst has his overhead,
So render hlm h!s doe.

Coarting Trouhlet
“So you’re getting married agatn?”
“Yes. and I bope I II be happier 

than I was the lašt tlme.”
"Be careful—sometlmes one has n 

relapse which ls worse than the orig- 
inal ailment.”—LT.instratlon, Paris.

“Weil, hovr 
in her trtalT

“Tite Jory 
gond-lookfng—'

“Eh?“
“In the first degree.'

Verdiet
d'.d the Iady eome out

decfded that she was

Mari Put Up With lt
Mother—Yes, my daughter Is atndy- 

ing the vlolln. She bas a real old in- 
strnraent.

Visitor (synipathetlcany) — “Well. 
perti aps she can have a new one some 
<lay."

Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arba Lie
tuva XIV metašimtyje. Istoriškas 

romansas M. Bematcvricz’o.
468 puri................................................... 21.50

Biblija Satyroje. — Labai įdomi ir 
juokinga knyga su 379 puikiais pa

veikslais, perstatančiais įvairina nuo- 
tikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šia 
knygą niekas nesigailės. 382 pus
lapiai. Kama 21.00

Delko Reikia Žmogui Gert ir Valgyt?
—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 

nemokša. Bet delkogi norisi ? Delkc 
be valgio žmogus silpsta? Ir delkc 
vienas maistas duoda daugiau spėkų. 
kita3 mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? Ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šitos 
Knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina ......................................~.......... 15c
Kodėl Aš NetBriu j Dievų? — Arba

Tikėjimo Kritika. Kiekvienas geras 
katalikas ir laisvamanis privalo 
ją perskaityti. 64 pusL ................ 20c.

Apie Dievą, Velnią. Dangų ir Praga
ru. Parašė Robert G. Ingersoll. gar

siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas, 
pusi................................................

Popas ir Velnias — J r trįs kiti indo- 
mųs pasakojimai: 1) Žinia iš toli

mos šalies; 2) Jia sugrįžo; 3) Ado
mas ir J ieva. Pilna juokų ir 
<xšarų ..................................................
Kur Musų Bočiai Gyveno? — Arba 

tyrinėjimas, kur buvo tm-mutinė 
žmonių lopšinė. Knyga labai pa
gal daktarą Holitzerį sutaisė Ba- 
mokinanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. 25c

Paparčio Žiedas ir keturios kitos 
apysakos: 1) Neužsitikintia Vyra_s; 

! 2) Žydinti Giria: 3) Klaida; 4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonėi 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtu* ir tt. .....................................

Socializmas ir Religija. — Labai įdo- 
į mi knyga šituo svarbiu klausi- 
- mu. 24 pusi.............................................|f

Lucky Deoile
Anot Jane—VVell, Ethel, I 

you’re landed a man at lašt.
Angler’s Daughter—Yes. auntle, 

you ought to see tbe one« that 
uway.—Boston Transcrlpt.

Poor Memory
Flrst Monk—tVhat’s Mr. Giraite 

a knot tied in his neck for?
Second Monk—That's so heli

see

bot 
got

got

re-
meni!>er the things he hns to get lo 
town t oda.v for Mrs. Giraffe.

A ik ribotis ir Kūdikiai — Arba kaip 
atsiliepia tėvų vartojimas alkoholio 

ant jų vaikų. Kas yra arba tikisi ka
da nors boti kūdikių tėvais, būtina, 
turėtų perskaityti šitą knygute. pa 
rabošius. Puri. 23 ........................... 10c.

“Keleivis” Jūsų Draugas, Patar
kit Savo Draugams Skaityti Jį.'laida.

Džian Bambo« Spyčiat — Ir kitoe 
fonės. Daugiau juokų, negu Ameri

koj munšaino. šioje knygoje telpa net 
72 ”Džian Bambos spyčiai”, eilės, pa
sikalbėjimai, humoristiški vtraipsnia- 
kai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 F“1....................................... 2»e.

Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pilia- 
Aiškiai išguldyti nilietystša 

įstatymai «u reikalingai klausimais ir 
atsakymais lietuvių ir angh» kalbose. 
Antra periiurėta ir pagerinu

> ................... ••.••••••< Imį>

Amerikos Macoehas. — Arba kaip ka
talikų kunigas Hans Schmith paplo

vė merginą Oną Aumuller. 
paveikslais. 16 pusi................
Amžinos Damos. Šioj knygutėj telpa

44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin
ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie taip ir susirinkimuose. 
PusL 32 ........................... .......................

”Jaunystes Karštis”. Ir "Surižiedavi- 
■M Pagal Sutarties**. Labai už

imanti, meiliška komedija ir per
statymui tinkamas dialogas. — 10c. 
"O. S. S.” arba šliubinė Iškilmė. — 

Vieno akto farsas, labai juokingas 
ir geras perstatymui. Kaina .... 15c. 
"Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta 

šv. Jonui galva. Drama viename 
skte, parašyta garsaus anglų rašti- 
nam vertėtų perskaityti................... 25c.
Davatkų Gadzinkos. — Ir kitos links

mos dainos. Apart juokingų ”I»a 
vatkų Gadzinkų” telpa 30 įvairių juo
kingų dainų, eilių, parodijų, ir t.t. 
Daugelis K dairų} tinka juokingoms 
deklamacijoms, šešta pagerinu 
laida. 48 pusi.............................

KELEIVIS
253 Broadway,

So. Boston. Mass
Sveikata pakietel Tikras palaiminimas 
vasaros metu! Vieną valandą prieš 
valgį paimkit šaukštą

Trinerio Karčiojo
no

ir Jus jausitės puikiai, šis puikus skil
vio tonikas neutralizuoja vidurių rūg
štumą, kuris yra priežastimi nevirški
nimo ir išpūtimo

FARMOS
Ant pardaiimo arba randamojimu.

360 akerių; 115 akerių iš
dirbtos žemės, budinkai ge
ri. Sena vieta gyvenimui ar
ba bizniui, nes rudis randasi 
po žeme. (34)

J. Z1MANČ1US 
4624 S. Western avė, 

Chieago, III.

APDIRBTA FARMA
78 akeriai žemės, pusė dirbamos, 

kita pusė ganykla, visa aptverta; pui
kus sodas. 13 karvių, 2 teliukai, 1 ark
lys, 7 kiaulės, vištų, ančių ir Gazolino 
stotis. Visa apdirbta; šluba ir fomi- 
šiai. Gera vieta piknikams. Klauskit 
greitai P. ŽYGELIS (34)
Shaw«heen street, Tevskbury. Maaa.

Palengvina
Santai Midy
Parduoda visose 

Aptiekose

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS
GARBINO SENOVĖJE?

NETVARKl'S 
IR SKAUDUS 
Šlapi n imas* 

seniems

MOTERIS SAKO '
Severos Reguliato- 

rius pagelbsti Gamtai. <x« 
Tai geras dabotojas svei- 
kat«>s ir tvirtumo. Tuks- yO 

tančiai giria ir vartoja 
reguliariškai apsaugoji- \ 
mui sistemos. Klauskit 
aptiekoriaus.Severa’s rEGŪLATOR

REMHBLA
HEMDRDJmUS 
(Raudonąja GyvU) 
AKLIEJI. KRUVINIEJI, VIDURI
NIAI IK IŠLAUKINIAI HEMO- 

ROIDA1 PAGYDOMI.
Kam kentėt, kuomet REM-OLA 

pagelbėjo ir išgydė kitus per 17 m.
Paklauskit savo aptiekorių. Jis 

žino, kad REM-OLA išgydo hemo- 
roidus (pilės).

Rašykit laiškus reikalaudami dy
kai Gydymo Išbandymui. Gausite jį 
paprastame pakelyje.
HENRY THAYER & CO, INC. 

CAMBRIDGE, MASS.

Senovė* Lietuvių žinyči*

Pats knygos vardas nušviečia joe turinį. Ypatingai dakvIMš 
krikščionybės gadynėje kiekvienas turėtų ptrskaityt, Me tik tirta 
galės aiškiai suprasti Dievo būtinumą.

Knyga didelio formato, tari 271 puslapį. Kaina — Į1JŠ; FfaĮ. 
pratimą siųsti popierinį dolerį arba “Money Orderį. Adnaaokft 

sekančiai:
KELEIVIS. 253 Broadw«y, Sonth BortM, Mml

r i i
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ič Lietuvos Laikraščių.)

KAIP UETUVIAI GRĮŽTA 
IŠ BRAZILIJOS.

Nesenai teko man būti 
Berlyne Lietuvos konsulate. 

;Ten vienas interesantas lie
tuvis savo suvargusia isvaiz- 
jda ir apiplyšusiais drabu
žiais suįdomino mane ir aš 
įpradėjau su juo kalbėtis. Jis 
štai ką man papasakojo:

Esu Šiaulių miesto gyven
tojas. Ten iki 1927 metųdir-(

. 7 čiau uždarbis pasirodė man
■ i- per mažas ir aš nusprendžiau

vaja linija kliudė Parembių vykti kur nors toli į užjurį 
gyventoją Drinių: nugriau- laimės jieškoti. Svajojau 
damas visas triobas ir lauzv- - - ---- -■ ------
damas didžiausius medžius 
(gluosnius daugiau metro 
diametre nulaužtas), 
aas nuneštas iš vietos apie 5 
metrus ir sulaužytas, stogas 
ir sienojai sulaužyti. Gyve
namosios triobos vidus išar- „ .... .
dytas; pečiai, durys išklypę.Į Nuvykau 1 Brazdijų Kiek

MILŽINIŠKAS VIESULAS 
LIETUVOJ SUGRIOVĖ 

DAUG ŪKIŲ.
Nunešta ir sugriauta triobos, 

išrauta daug medžių.
Dar iki šiol negirdėtas, nei 

senelių nematytas, pas mus 
įvykis buvo liepos 4 d., 8 vai. 
vakaro. Vilkaviškio ir Gižų 
valsčiuose siautė milžiniškas 
viesulas: padarė daug nuos
tolių. Sunaikinta 7 didelio 
ūkiai ir 3 naujakurių ūkiai. j)au keliose dirbtuvėse. Te- 
Viesulas, eidamas is pietų 
vakaių į rytų

) TIK MATYKIT KAIP BALTI— \ 
I BET NEI TRINU NEI VIRINL Į

f V I SOS KAIMYNĖS 

TA PATĮ SAKO 
APIE RINSO.

Į ^BANDYSIU

Baltesni Skalbiniai Gaunami Lengvai
„..ŠIUO SAUGIU BUDU

kluo-

TEIKIMAS ir virinimas jau išė
ję iš mados' Balčiausi skalbi

niai yra tik išmirkyti ir išplauti.
Rinso tirštos, muiluo’os putos 

paliuosuoja purvą ir plėtmes lyg 
magija. "Šis švelnus būdas sutau
po rankas — sutaupo drabužius.

Rinso yra stebuklas skalbyklo
se; išdirbėjai 34 vadovaujančiu 
skalbimo mašinų, rekomenduoja ji

Jus galit patikėti savo švelniau
sius bovelninius ir lininius į Rin
so švelnią globą.

Jis ekonomiškas, taip).'
tos yra taip tirštos ir pašto v ■ 
kad net biskutis eina toli. i. K 
yra viskas kas reikalinga 
kia nei muilo šmotų, nuotra . - 
pudrų. Gaukite šiandien 
matvkit skirtumą.

Rinso
Granuliuotas muilas 

__ išmirko skalbinius balčiau.

apie Braziliją. Nors kiti ir at
kalbinėjo mane nuo toske-, 
lionės, nors laikraščiai labai '■ 
nepalankiai rašė apie Brazi-l. 
Ii ją, tečiau aš neklausiau nie-  ,
ko ir, pardavęs savo visą ne-i TRAGINGAS LIETUVIO MOKESČIŲ INSPEKTO 
didelį turtą, išvažiavau. JURININKO ŽUVIMAS, i RIUS.

“Lietuvos Aidas” rašo: Pas pil. Goidbergienę. Ge 
dimino gat. atėjo nepažįsta-

PERKŪNAS TRANKOSI. AMERIKIETIS D-RAS DE-
Kupiškis. Liepos 14 d. rv- VENIS NUSIPIRKO 

. , \ . * DVARĄ.
nija. Mitošiunų lc. (7 kĮm. - yjesenai iš Amerikos su- 
nuo Kupiškio > griebiant šie- Lietuvon daktaras Mv- 
iią nutrenkė perkūnas 30 m. kolas Devenis> praktikavęs 

japie 9 metus VUaterbury mie
ste, Conn.. kaipo gydytojas. 
Nors jam Amerikoj sekė-i 
gerai, tečiau panorėjo būti
nai apsigyventi Lietuvoje. 
Netoli Ukmergė/ jis yra įsi
gijęs iš T. Tiškevičaitės Leo- 
polio dvarą, kui- dabar ir ap
sigyveno. Žada užsiimti 
praktika, kaip tik išgaus tei
ses praktikuoti.

iv alinauską ir Praną Mara-
vičių po 6 metus sunkiųjų _______ ___
atiijų kalėjimo. Edvardą,ta pro Kupiški perėjo perku-

r.etams sunkiųjų darbų ka- - ----- - -----
v i'o.u ir Kazį Gubrevičių 6 
r r.esiams paprasto kalėji-

merginą Kučinskaitę Nastę.; 
kitame kaime nutrenkė kar-

NA1VŲS ŽMONĖS. vę. apie Gelažių miestelį taip i 
Rokiški*. Liepos 16 d. rin-D>«t nutrenkė berną bedir- 

. vienas žydas, pasistojęs.bant lauke. Lietaus visa: m<.-: 
bačkos, barstė rašomas ža tebuvo.

• »e jokios vertės rankutes, ii 
mažutes špilkutes. 
buvo kermošiaus diena, tai

Kadangi

Čitai žmonių grūdosi, barė-' 
pešėsi, nusimindžiojo vie-i

• antriems rankas, 
ži'.io vaikus irtt.

VEŽIKAS INKVIZI
TORIUS.

Žaliajam Kalne, Kaune, 
sumin-jties arklių rinka neskaitlin- 
Žvdai.lgai ten bevaikštą žmonės

"įatydami tą. juokėsi ir sakė: matė retą žmogaus žiaurumo IŠEIKVOJO 20,000 LITŲ.
Jurbarko vaisi. plaučių n- 

sunkiai pri- goninėje bedarant reviziją 
Įvažiavus punktą, kad ūkvedys yi*a iš- 

1 blogesniu kelian, arklys jau eikvojęs 20,000 litų. Ukve- 
toliau nepajėgė vežti.

kUTOMOBILIŲ GADYNĖ. kas arklį mušė. 1

"Vot, durni gojai.” L..... .
berinkdami pešėsi, o pama-l 
e. kati "dovanos” be jokios 
eilės išsvaidė gatvėn.

Pirma ■ pasireiškimo pavyzdį. 
Arklys vežė 

,sįkrauta vežimą.

Jurbarko vaisi, plaučių Ii-

sugriuvę, nes visas galas nuo [Pavaiksciojęs gavau planta- šiomis dienomis gauta mas pilietis ir pareikalavc 
pamatų atkeltas. Šiaip kitos;. 11 maniau, kad ifU(jna žinia apie musų juri-i parodyti prekvbos bugalteri- 
triobos sunku surankioti, - dabar galėsiu pradėti geriau ninko AntanJ Mėlynio tra- jos knygas, kurias, kaipo mo- 
dalys išnešiotos po laukus. aP®*1'1"1 gingają mirtį. Žuvo jisai perikesnių inspektoriaus padėję-
Žmonių ir gyvulių aukų nėra kau: Brazilijos saule deginte |au(j u Faiklando salvno į jas norėjo patikrinti. Gold- 
(charakteringa, šis viesulas ^gino ^e^o n^psa- }r Ugnie^ žemės, pildyda- bergienė nepažįstamajam at 

koma kaitra be galo sunkino kaip burinio laivo «Ar. kad knygos e>anči(Jr
'^*Bald Russell” jurininkas, pas bugalterį. Porai dienų 

£aĮėJaV vos ^k P!'a’ savo viršininko įsakymą. praslinkus nepažistamasi.- 
simaitinimui. o jau padėti ką - J * -i *-• Y.,,i ’nors ateičiai, tai ir svajot ne-| A: a- Antanas Mėlynis bu- vėl atėjo m pianese kad kn.y Į 
gale jau. Taip vargau pora vo vienas to musų moksleivių | gos y ėdamom netv arkmgai u

. Veži- dys, pa jutęs, kad susektas, 
kiek galėjo, buvo pabėgęs, tečiau apsi- 

Mariampalė. šįmet auto-j arklys tečiau vežimo pajų-įdainęs, kad iš pabėgimo nie- 
nobilių pas mus tai bent dinti iš vietos neįstengė. Ta-! ko neišeina, pats pasidavė 
užderėjo.” Jie didelę kon- da vežikas uždegė skiedrų policijai, 

turenciją padarė garui (ge- kuokštą ir pradėjo deginti 
ežinkeliui) ir arkliui (vežė- arkliui pilvą. Arklys atsisto- 
amsi. Žmonės džiaugėsi, jo piestu, šokinėjo, mušėsi j 
tad pigiau ir greičiau šuva- pavalkuose, bet vežimas liko; 
'inėja Kaunan ir kitur. O, vietoje. Inkvizitorius vežikas i

t

ATLEIDO VIRŠ 50 
MOKYTOJŲ.

Švietimo ministerio isaky-

gyvybės aukų nepadarė nie
kur). Stogas griūdamas, pa- 
kybo ant bačkos žibalo ir ša
lia stovėjusio traktoriaus ii 
tuo išgelbėjo grįžusių iš lau
ko darbininkų gyvastį. Vaiz
das labai liūdnas.

Oškabalių kaime Vaišnio 
ir T. šileikio ūkiai veik taip 
pat suardyti. Mažiau 
nukentėjo gyvenamieji na
mai, o taip visos triobos, me
džiai sunaikinta, i

» mane ir savo neapsa
koma kaitra be galo sunkino

galėjau. Taip vargau porą

ir Ugnies Žemės, pildyda- bergienė nepažįstamajam at 
mas, kaip burinio laivo “Ar- sakė, kad knygos esančiu.-

... 1L v Įa IX et UIlčl 11 11 i L LIX . X_z ( » 1V Ivjv. J. 11IX v IZal LVJ1 1 L4o ♦ v t OVlvjClIiikJ IIlLLllelv I Iv 1čX1 IX j •

taip gerai, kad laikraščius nesiliovė deginęs arkliui pa-'mu nuo rugpiučio 1 d. atleis- 
i-tą valandą automobilius pilvę: sudeginęs vieną skied- ta virš 50 lietuvių, žydų, len- 
>arveža iš Kauno į Mariam- i ų kuokštą, degė kitą, kol pa- kų ii- latvių vidurinių moky- 
>olę. Dabar dvasios peno galiau publika pašaukė poli- klų ir gimnazijų mokytojų 

mariampoliečiai viją, kuri vežikui surašė pro- dėl neturėjimo pakankamo 
cenzo.

'vilgsniu 
yvena beveik lygiai su kau- tokolą. 
liečiais. Tai didis malonu
mas'

SKENDUOLIAI.
Jurbarkas. Liepos 16 d. 6 

>al. vakaro besimaudant Ne- 
nune pradėjo skęsti 5 žydu
kai. Iš jų 2 išgelbėti beskęs- 
ant, o 3 visai nuskendo. Ki- 
o didžiausias triukšmas, 
’eik visi miesto žydeliai at- 
irado panemuny. Tuojau at- 
yko Jurbarko miesto valdy- 
)os policijos viršininkas su 
)olicininkais ir daktaras.

Begraibant su tinklais vie
lą tuoj pasisekė išgriebti. 
Buvo daromas visoks supi
nąs ir masažas skenduliui.

CUNARD UNUA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per okeaną pasauly. Išplaukimai iš New Yorko j 

Southampton kas Sereda vienu iš milžinų ekspresinių laivų

BERENGARIA AQUITANIA MAURETAN1A
LACON1A Rugsėjo 2.

New York j Kauną $203 ir bran
giau. Atskiri kambariai, erdvi 
vieta, geras naminis valgia, 
mandagus patarnavimas. Dėl ki
tų informacijų klauskite bile 
Cunard agento, arb3 rašykit pat,

33 Statė Street,
Boston, Mana.

mėSų. pZaSprit^7 jurininkų būrio, kuris pasKP^ulė šį dalyką Išduoti
- - - - žymėjo drausme ir ištver-. geruoju. Buvę& namuose

mingai ėjo visai menkai atly-| Goldbergas pareikalavo is 
ginamąją ir ypatingai sun-' nepažįstamojo dokumentų, 
kiają buriniuose laivuose tri- kad įsitikinti, ar jis tikrai yra 
jų metų tarnybą. [mokesčių inspektoriaus pa

dėjėjas. Nepažįstamasis su
mišo ir Goldbergas pasikvie- 

<tęs policininką jį areštavo.
„(Paaiškėjo, kad tai yra Fedo- 

> Lovas Leontijus, kuris tuo pat 
alku pavogė laikrodį iš Kap- 
ano Izraelio. Tardomas pa
reiškė, kad jis norėjęs kny
gas patikrinti tam, kad pra- 
Tešti mokesnių inspektoriui 
r gauti už tai atlyginimą, bet be vaisių, nes apie valan- 
Laikrodį jis pardavė Šach-klą laiko išbuvo vandeny, 
lui už 22 litų,pas kurį laikro-i Dar du ū.—- 
lis rastas ir grąžintas nuken 
ėjusiam. Byla perduota tei
gėjui.

jėgų ir kantrybės: nutariau 
grįžti atgal į Lietuvą. Dar tu
rėjau tiek pinigų, kad galė
jau pasiekti Europą. Bet va
žiuojant per Belgiją pasibai-

Iš BOSTONO: SCYTHIA Rugpiučio 19. 
SCYTHIA Rugsėjo 13. 

o paskui sausžemių į Kauną 
Pamatykite Ix>ndoną pakely. 
Taipgi tiesiai į Londoną kas 
Pėtnyčią nauji, aliejų varo
mi laivai Trečios klesos 
laivakortės į abu galu iš 

CUNARD LIN

I

išnešiota, gė paskutiniai.piniga»i Gi i Jau baigėsi tretieji tarny 
bos metai ir musų jurininkai 
vasario mėn. 21 dieną buri-, 
niame “Archibald RusselP 
laive leidosi į paskutiniąją iš 
Australijos į Europą kelionę. 
Šioje kelionėje laivas “Ar
chibald Russeil” tarp Falk- 
lando salyno ir Ugnies Že
mės buvo užkluptas baisios 

mokės, tai aš niekuomet ne- audros.
Tai buvo balandžio mėn. 

2 diena. Antanas Mėlynis 
3—4 vai. ryto ėjo laivo žval
gybą. Didžiulės bangos ver
žėsi per laivo priekį. Viena 
jų griebė Mėlynį ir smarkiai 
sviedė jį į grindis, sužeisda- 
ma jam ranką. Po to jau nie
kas žvalgybos pareigų eiti 
negalėjo. Burių perrišimas 
nesisekė, nes jos, vos palies
tos, sutrukdavo ir smulkiais 
gabalėliais išsibarstydavo po 
jurą.

Ūkininko Vaišnio sūnų buvo Belgijos y aidžia, kas neturi
100 frankų, visai to iš savo 

■ žemės neišleidžia. Atidavė 
‘ mane policijos priežiūrai ir 
pristatė prie darbo. Dirbau 
visą mėnesį ir už tai davė 
man 10 frankų. Butiniau- 

ua.iuo VK5<UJI slėnis reikalams pusę turėjau 
triobas griaudamas; gvvuliai įleisti, taigi liko 5fr. Jei tiek 
likos nepaliesti. Katiliaus il?'3? “ekH°™e‘ 
nauja gyvenamoji trioba iš-' ę>'$s!u >? ^važiuot!. I
judinta iš vietos skardinės buVa" ,s ten
stogo dalys apie puse klm.!Pabe?t.1- Pąhkau visus savo 
nunešta. Kitos triobos pana-:«el:esn,lus. ^buztus, pasą tr

. kaip stoviu darbininko dra- S1H19 K31D pirmuosius.. v *• • • i • TT i *t ; no 5 Dužiais pasiekiau Vokietiją.Lietuv ninko gy venamojo na-, v ki^į valdžia davė mįn 
mo nugriautas kaminas. (v ??iecPI a^ia la e man
Naujos klėties viršus nuneš- u“n
tas, visos kitos triobos sulau- ,-Į ,
žytos. Sodo medžiai išrauti. 
Vėtra buvo pagriebusi besi
laikantį į klėties kampą vai
ką : apsuko ir numetė į ru

kamara. Stebėtina, kad daž-'kaiP ' - šturTnanas P*nki.en!s
nai menkesnis trobesys likęs iten Ja“ neP™zuslu- žmonėms, tame skaičiuje ir 
stovėti, o šalia nauji drūti su-!.. TaiP užbaigė savo pasako- Antanui Mėlyniui. nueiti į 
laužyti Naujo gvv'enamo na-'Jirn3 mano brazilietis lietu- laivo priekį perrišti priekinę

s lėkti” į Brazili- tas, Mėlynis neatsisakė nuo 
K. Dymš*. šio labai pavojingo žygio. 
------- i Bet nespėjo jurininkai pri- 

NAUJA TAURAGĖS SU- 'eiti prie priešakinės burės, 
KILELIŲ BYLA. kaip užklupo didžiulė banga

užgriuvus klėtis; viduje vis
kas išlaužyta, sutrupinta, o 
jaunuolis liko sveikas, nepa
liestas.

Pustapėdžių kaime viesu
las kliudė Katiliaus, Lietuv
ninko ir Kičo ukius. visas

sulą. Jis davė man kelias 
markes ir patarė kreiptis j 
Berlyno konsulatą. Taigi da
bar atvykau čia ir nežinau ką 
su manim padarys. Kad tik

mo nuplėštas ir nuneštas sto- į vis. Tai įsidėmėtina visiems, trikampę burę. Kad ir sužeis- 
gas. Viskas kita panašu, kaip «°nntiems ’ R—b. —
pas pirmuosius. Reikia pažv- • Iš
meti, kad viesulas pagavo; 
begrįžtantį iš lauko, su dal-j 
giu ant pečių, žmogų, kuris j 
bandė i 
ir įsikibęs atsilaikyti, bet sū
kurys išrovė tą medį, o jį 
sveiką nubloškė, kokia 10;
metrų į priekį.

pasislėpti už medžio Traukiam, tei. n, cfakorny- ir.lai'v° priekis giliai pasinė-
' rė- Kuomet laivas iškilo, 

dviejų žmonių truko, tarp jų 
“Dz. Kow.” praneša, kad jr Antano Mėlynio.

kariumenės teismo svar-, Antano Mėlynio mirtis—
Bardauskų kaime (Gižų bioms byloms tardytojas jau tai sunkus nuostolis, negau- 

valsčiaus) gyventojo Bač- užbaigęs kvotą Tauragės su- ringujų musų busimojo lai
kaus nugriauta kluonas i dileliu byla, kurioje traukia- jurininkų tarpe,
tvartai. Kitos triobos mažiau i — i9ft ----------------

AMERIKONO VAKA
RIENĖ.

Panevėžy, “Vilniaus” vieš- L/dUEldU nunuiiicju^iu ji a .?auuju, mt! . •$ • a« t TY
naujakurių. Rezultatai, galį-^augelis teisiamųjų išleista V“|^’4 ll.T-nahaKat"’ 

už užstatą iki teismo, kita

. . . ..---- ma atsakomvbėn 120 asme-,
nukentėję. Buvo užgriuvę 
arklius, kurių vieną tikii tre-,nW- ....
čią dieną išėmė. ! Sukilimo vadai ■vienišu-.

Daugiau nukentėjusiu yra šaudyti, kiti pabėgę užsienin. ’ 

g‘š>?a\pTa1wT^T'viė’ulo daIis9ėdi kalėiimuose Suki- nų. kad nenuobodžtauti. ifty- 

aplankytą vietų,, šiurpu daro- gins keliolika advoka- ^apsižiūrėjo, 
si. Praėjusio viesulo, kuris 
viską naikino, baras siekė 
plotį nedaugiau šimto metrų, rugsėjo ar spalių mėn.

Padalyti nuostoliai įkai
nuota daugiau 200,000 litų. 
Žmonių ūpas labai pesimis
tiškas. Paskolą žada, o pašal
pos abejo ja, nes vargu galė
sią duoti. Bet vis tik reikėtų 
rimtai susirūpinti šiems ne
laimingiems padėti, ar gi ga
lima leisti ūkiams pražūti, 
nes jiems reikės iš naujo pra-nes jiems reikės iš 
dėti gyventi.

PUSKETVIRTO MILIJO 
NO LITŲ NUOSTOLIU 
Šilutė. Šiomis dienomis; 

raidiška komisija baigėap-; 
'kaičiavimą kiek padarė' 
nuostolių blogi orai Šilutės L 
ipskrity. Nutatyta, kad tva- i 
tai užliejo 25,277 margu že- 
nės plotą. Iš jų pievų 24.290 
nargų, dirbamos žemės — 
312 ir daržų — 175 margus, j i 
bendrai lietingas ir šaltas 
>ras ir tvanai esą padarę 
nilžiniškų nuostolių. Dau--. 
pausia nuostolių pada-, 
yta Rusnės, SkiįvvtėsJ 
Šyšos, Bismarkės, šakunėiių, į: 
5augų ir kit. apylinkėse. Pa-1 
?ėgių apskrity tvanai padarė ■ 
luostolių 1,701,850 litų. Iš Į 
rišo Šilutės ir Pagėgių ap- • 
’krity padaryta nuostolių ! 
145,650 litų sumai. Dar ne- 
ipskaičiuota kiek yra pada-į 
yta nuostolių Klaipėdos ap
skrity, bet manoma, kad ne 
■nažiau kaip Šilutės apskrity.

skenduoliai tebe
graibomi Nemune, nes šių 
.aip greit nesisekė sugauti 
dėl Nemuno sraunumo. Da- 
oar tik miesto valdyba su
kruto rūpintis keleto gelbėji
mo valčių įtaisymu.

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ 

Ant musų populiarių laivų

Nepalyg:namas švarumas ir pa
tarnavimas visose klesose.203

!

I ji” naktis jam kainavo 1400;
Bvla busianti svarstoma dolerių. Amerikiečiui pagai

lo gausios pinigų sumos, pa-; 
siskundė policijai. Betšine- 

1 galinti nustatyti, kas to kalti- 
DEL IŠIRUSIŲ VESTUVIŲ ninkas.

MERGINA PASIKORĖ •
Klaipėdos Krašte, Kante-j 

riškių sodžiuje, dienos metu' 
daržinėj pasikorė vieno ūki
ninko 30 metų amžiaus dūk- Sudegė malūnas, vilnų kar-

SUDEGĖ MALŪNAS.
Šiomis dienomis Surviliš

kio valsč.. Užupių kaime ki
lo gaisras Tranaukos ūky.

tė. Savžudystės priežastis šykla ir visos triobos. Nuos- 
buvo iširusios vestuvės. toliai labai dideli.

MUŠEIKŲ “KOMPANI
JOS” BYLA.

Kariumenės teismas nagri
nėjo Žaslių valsčiaus. Papar
čių k’aimo gyventojų -J no 
Čulados, Motiejaus čulačt s. 

i Edvardo Culados, Adomo 
Kraliausko, Petro Maravi-

• siaus ir Kazio Gumbrevi- 
eiaus bylą. Jie kaltina1 i

• pat kaimo gyvento?
Dzedulionio užmušimu

Žiaurus užmušima > 
įvykęs vakaruškose: susa
kę šokti pradėjo k i vii 
vienas prie kito kabint-’ 
muštis. Muštynių rezu’fn 
be kelių sužeistu, viena- 
muštas.

Kariuomenės teismą- 
grinėjęs bylą nuteisė b 
Motiejų čuladus, A.;<>

na- 
ir 
la

:i

iš New York į 
Kauną ir atsral 
(Pridėjus S. V. 
ieiKų Taksus.) 
Trečia kl»sa

Pinigu* persiunčiant greitai ir 
žemomis ratontis.

Pel sugrįžimo leidimų ir k»tt) 
informacijų klauskit pas vietos 
agentus arba pas

Hambarg-American Line
Boston131 Statė Street

ia IR 1

LIETUVĄ
PER BREMENĄ 

ant didelio Vokiečių laivo 
COLUMBUS

arna aitais sios Linijos 
laivais

TIK ASTUONIAS 
DIENAS

Puikins kajutos Trečiai 
Klesai—Tiktai 

Steitrumiai 
pas vietos agentus arba 

-I . Bo-ton. \|:ish.

NORTH GERMAN
LLOYD^gl

I

i

I

I

NĖRA KITO TIESESNIO KELIO J LIETUVA 
ARBA IŠ LIETUVOS Į AMERIKĄ KAIP PER 

KLAIPĖDĄ
------: ANT :------

BALTIC AMERIKOS LINIJOS
Važiavimas su vienu iš B. A. L. Laivų per Klaipėdą prie da
bartinių aplinkybių yra malonus ir visai keleivių nevargina.

KODĖL LIETUVIAI VAŽIUOJA ANT SIOS LINIJOS?
1) Nepertraukiama kelionė iš porto į portą
2) Nereikia trankytis geležinkeliais po svetimas šalis
3) Lietuviškai galima susikalbėti sv tarto aptarnautojais
4) Geras valgis ir mandagus patarnavimas
5) Kasdieną judami paveikslai ir koncertai
6) Išpildomi laivo orkestrus. įvairųjį žaislai, šokiai ir tt.

f

KAINOS 
IŠ KAUNO: 
Trečia Klesa

$125
Valdžios Tax 

Ekstra

' KAINOS 
Į KLAIPĖDĄ 

Trečia Kl. $107. 
Į abi pusi $181. 
Turistine 3 klesa 
(arba buvusia II kl.)

$122.00 
| abi pusi 203.50

IŠPLAUKIMAI LAIVU IŠ NEW YORKO: 
“ESTONIA”..................................Rugsėjo (Sept.) 1
“POLONIA” ..................................Rugsėjo (Sept.) 8

Su įvairioms žinioms Kreipkitės j Vietos Agentą ar į Bendrovę

BALTIC AMER1CA LINE
8 BRIDGE STREET. NEW YORK. N. Y.
l'nion Trut BMg.. Pittsburgh. Pa.
315 So. Dearborn Street. Chicag.o. Illinois.

ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS 

PASAULIO ISTORIJA 
šiame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimą, 

Romos imperiją, jos demokratiją ir imperializmą, apie pra
džią krikSčionybės, Kristą, krikščionių kilimą ir išsiplėti
mą. apie Azijos tautų istoriją (hunu, persų, kinų), apie atsi
radimą Mahometo ir musulmonų tikybos, apie viduramžių 
krikščionišką pasaulį ir kryžiaus karus, apie ganų kinų- 
mongolų karo vadą čingis Chaną ir jo darbus, kaip užkaria
vimas Rusijos. Knyga baigiasi straipsniu “Mongolai ir 
čigonai.’’ *

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

Kaina .... $2.25.

KELEIVIS
253 BROADWAY, SOUTH BOSTON. MASS.

uM



8 KELEIVIS No. 33. Rugpjūčio 15, 1928.

Vietines Žinios
*

Pinigų “dirbėjai’ prigavo 
daug lietuvių.

ši panedėli iš Providence, 
R. I.. i Bostoną buvo atva
žiavusių pora lietuvių pažiū
rėti Žukausko ir Krilauskio. 
kuriedu buvo areštuoti 
Brightone už bandymą par
duoti Petraičiui už $3,000 
“mašiną pinigams daryli.” 
Pasirodo, mat. kad Provi-

Nepavyko plėšikui nusinešti 
$25,000 aukso.

i Ties Ritz-Carlton Hoteliu 
plėšikas aną dien pagriebė 
baksą su auksiniais daiktais, 
kuri selsmanas Sullivan buvo 
šalia savęs ant šaligatvio pa
sistatęs. ir leidosi bėgti. Sul- 
livanas pradėjo vytis ir šauk
ti : “ Laikykit vagį!” Kiti pra
dėjo vytis. Matydamas, kad 
nepabėgs, plėšikas metė bak- 
<ą ant gatvės ir Įšoko į auto
mobilių. kuris laukė jo netoli 
su dviem kitais banditais. 
Automobilius nudumė, te- 
čiaus Sullivan spėjo įsitėmyt 
jo numeri, ir policija jau su
žinojo. kam šita mašina pri
klauso. Savininkas tuoj bu
siąs areštuotas.

Sullivano bakse, kurį ban
ditas norėjo nusinešti, buvo 
$25.1100 vertės aukso ir dei
mantų.

% rugpiučio
•v Augusi, 1928

L. S. S. kuopos rengia tikrai gražų <

PIKNIKĄ ir
RISTYNES

Dr. D. W. Rosen
18 MASKVOS 

Specialistas slaptų moterų ir vyrų 
ligų, taipgi kraujo ir odos ligų.

Valandos: nuo 9 iki 10 ryte; 2 iki 3 
ĮKi pietų; 7 iki 8 v. vak.

Tel. Richmond 1110 
321 HANOVER STREET 

BOSTON, M ASS.

KRATA “DARBININKO”
NAME.

Švento Juozapo pastogėj 
rasta munšaino 

dirbtuvė.
Musų kaimyną “Darbinin

ką” ir visą švento Juozapo 
susaidę ištiko didelis smut- 
kas. Pereitą pėtnyčią val
džios agentai padarė jų na
me kratą ir rado tenai mun- j
šaino fabriką. Yra Lietuvoj dence irgi butą tokių "me- 
daug šventais vardais šalti- ^chanikų. Ir jiems pavyko 
nių. iš kurių trykšta eudau-,tenai apgauti \ incą Smelia- 
nas vanduo, bet kad švento .vičių. kuriam jie nunešė 
Juozapo pastogėj butų mun- $5,000. 
šaino šaltinis, tai tokių eudųj Taigi Smeliavičius buvo 
iki šiol da niekas nebuvo gir- atvažiavęs su Gudaičiu i Bos- 
dėjęs. O bet gi smalsi val-Įtoną ir jiedu nuvyko Charles 
džios agentų uoslė užuodė st. kalėjiman pažiūrėti užda- 
tenai naminės kvapą ir pra- rytų ten Žukausko ir Krilaus- 
dėjo šventablyvą vietą da-jkio. ar nebus tai tie patįs ap
kloti. Ir jie pastebėjo tenai 'gavikai. Bet pasirodo, kad 
nepaprastą judėjimą. Sako- ne tie. Providence butą visai 
ma, kad per vienas duris Į kitų. Matyt, šitų žulikų kom- 
dieną pereidavo šimtai viso- panija yra gana skaitlinga ir 
kių brostvininkų ir davatkų, plačiai operuoja, 
tartum koks kapucinas tenai | Ka(la -Keleivis” aprašė 
laikytų misijas su zupelnais žukausko ir Krilauskio suė- 
atlaidais. _ . 'mimą Brightone. tai apgautų

Policijai parupo sužinoti, žmonių atsišaukė daugybė, 
kas ten per kermošius. Ir pe- panedėli Bostonan atva- 
reitą pėtnyčią Įvyko krata, žiavo iš visokių miestų net 8 
Rado tikrą ““monopoli. Juo-. lietuviai suimtų vagiu apžiu- 
zapiečių veikėjas Gironaitis rėli Pasirodo, kad jiems iš
tapo suimtas. ŠĮ panedėli bu- viliota nuo $4.ooo iki $8.000. seifą, išvartė visas popieras 

tapo nuteistas atsėdėti 6 mė- vatikiai.

nas vanduo, bet kad švento 
Juozapo pastogėj butų mun-Į $5,000.

Žada nupiginti taksa* 
ant namų.

Bostono miesto asesoriai 
sako, kad šįmet jie galės tak
sas ant namų nupigint vienu 
doleriu nuo tūkstančio. Per
nai reikėjo mokėti po $30 
nuo tūkstančio, o šįmet gal 
teksią $29.

Vagis Įsilaužė i kapines.
West Ro.vbury vagįs įsi

laužė nakties laiku i šv. My
kolo kapinių ofisą, sudaužė

i

vo South Bostone jo by la. Jis jr Rodel žmonės tokie leng- ir stalčius, bet pinigu nerado.
-. ... . ..... — kodėl jie duodasi Perdu pastaruoju menesiu

nesiūs belangėj ir prie to da taip lengvai apgauti, sunku Bostono apielinkėj buvo jau L’ Sti v<nii tno i iri * . - . • « * - • -
kodėl jie duodasi Per du pastaruoju mėnesiu

užsimokėti $300 pabaudos.
Taigi nusiminė visa švento

Juozapo sąjunga, o pilnųjų Goodwina* 
blaivininkų susaidė visai no
sį nuleido, nes Gironaitis bu
vęs jų staršas maršalka.

suprasti. penki panašus Įsilaužimai.
• • 99 •runija j gu

bernatorius.
Krank Good\vin. buvusia 

___________ automobilių registracijos vi r-' 
South Bostone rasta moterie* šininkas. paskelbė savo kan-i 

lavonas be galvos. [didaturą i gubernatorius.' 
Anksti šio utaminko rvtaĮl.nu*ista‘?1 visi Polili-| 

ant C streeto, kur pereina pienai ir republikonų demo- 
gelžkelis. rasta moteriškės.kratų partijos, nes jis per-, 
kūnas be galvos. Galva gulė-;da“< ?»v0 nosl kurJ1tl 
jo už kokiu 50 pėdų nuo ku- Įeikia. Gubernatorius Fui-: 
no. Ja nupiovė. matyt, inži- ler užtai išmėtė jj ir is auto-, 
no ratai. Bet policiii negali,™obl,lni. registracijoj Bet 
išaiškinti, kokiu buriu galėjo S<^^n“4n*P“2!?. 
tai atsitikti. Traukinys tenai ” " "
ėjo ši lytą tiktai pusę po 
dvieju. Šitokiu laiku niekas; 
apie tą vietą nevaikščioja, o 
ypač vienai moteriškei pavo
jinga tenai tokiu laiku būti. 
Gyvenamų namų tenai nėra, 
tik visokie sandėliai ir vago
nai riogso. Taigi klausimas:, 
kokiu budu tenai toji motelis' 
pateko vidurnakty? Išrodo, 
kad čia nebuvo paprasta ne
laimė. Galėjo būt tiktai sav- 
žudystė. arba žmogžudystė. 
Veikiausia buvo žmogžudys
tė. Policijoj spėjama, kad 
kas nors tą moterį nužudė ir 
atgabeno ant gelžkelio. kad 
paslėpus pėdsakus.

Nežinomoji moteris yra 
apie 30 metų amžiaus, 5 pė
dų ir 4 colių augščio, sveria 
120 svarų, tamsių plaukų, 
apsiavus juodais žemais če- 
verykais, baltom pančekom 
ir apsivilkus juodu apsiaustu 
su kailio apikraščiais.

i ir mano, kad žmonės privalo 
t už jį balsuoti, nes jis esąs

. Visus kitus 
kandidatus skirią bankieriai 
ir brokeriai, o jis. Goodwi- 
nas, esąs “liaudies kandida
tas.” Jo kandidatūra, tai 

■‘“žmonių protestas prieš ban- 
kierius ir brokerius.”

' Bet darbininkams ir p. 
Goodwinas nieko neturi duo
ti. Jis yra šalininkas tos pa
čios sistemos, kurią ir ban
kieriai su brokeriais remia.. 
Todėl susipratę darbo žmo
nės nebalsuos nei už bankie- 
rių kandidatus, nei už poną 
Good\viną. Jie balsuos už so
cialistų partijos kandidatus.

Apsivedė Povilas Adomaitis.
Subatoje. 11 rugpiučio ap

sivedė Povilas Adomaitis iš 
Waltham. su p-le Elzbieta 
Dora liūte iš So. Bostono. 
Abudu jaunavedžiai yra jau
ni ir prasilavinę žmonės, rei
kia tikėtis pavyzdingos šei
mynos. šliubą ėmė civili pas 
taikos teisėją Romaną J. Va
siliauską, So. Bostone. Jau
nosios motina Marijona 
Smetona, paeina iš preziden
to Smetonos giminės. Rep.

ant James McANA Farmos
NORTH EASTON, MASS.

v

FRANAS YUSKA
RISIS SU RUSŲ DRUTUOLIU.

Be to bu* visokių žaislų: \ irvės traukimas; lenk
tynės — vyrų, moterų ir vaikų. Pasižymėjusiems bus 
dovanos.

Gerbiamoji visuomenė, malonėkit dalyvaut. nes 
tikrai bus daug smagumo. Kviečia KOMITETAS. 
Pasarga: Norintiems važiuoti i Pikniką “Bosais,” 
malonėkit užsisakyt vietas iš anksto “Keleivio” ofi
se; Cambridge’aus Liet. Kooperacijoje ir pas kuo
pos narius.

DR. J. MARCUS
IŠ MASKVOS IR KAUNO 

Specialistas slaptų ir Ironiškų li
gų moterų ir vyrų, kraujo ir odos 

Taipgi reumatizmo.
241 Hanover St, Boston. Roum 7. 
Tek: Richmond 066x, Rox. 1894-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais iki 4 vaL po pietų.

F
i

SPECIALISTAS NĖR V V 
KRON1AKV LIGŲ PER SU
VIRS 25 METUS. VISOS GY
DUOLĖS SPECIALIAI PARŪ
PINAMOS KIEKVIENAI li
gai. GYDYMAS ELEKTRA. 
KAS NORI.

Dr.KILLORY
W SCOLLAY SQUARE 

BOSTON.
OLYMP1A Tll KATRE BLOG. 

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

AUKOS J. NEVIACKO 
PAMINKLUI.

Paminklo Fonde buvo, 
kaip paskelbta “Keleivio” 
32-rame numery, $141.10

Šią sąvaitę gauta nuo:
F. N. Ramanauskų
A. J. Augelių

Parduosiu pigia kaina
S >uth Bostone 5—3 šeimy nų namus. 

5ŪO'i pėdų žemės, randus $218 į mėne- 
-į; kaina $9500 už visus. Mažai gata
vu pinigų rei ia įmokėt.

Mrs. Luonont. 546 Uolumbus avė, 
Boston, Mass.

5.00
5.00

Tel So. Bo«U>D 504- W.
DAKTARAS 

A.L.KAPOCIUS 
LIETUVIS DENTISTAS 

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną
Nuo 2 iki 9 vitk.
NEDCLIOMIE: 
iki 1 v. po pietų 

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name.

251 Broadway. tarpe C ir D St, 
SO. BOSTON. MASS.

l Telefoną* $112.

į Or. A. 6ofman-6inMiKks$
• LIETUVIS DENTISTAS
I VALANDOS:
• Nuo 10—12 dien*
j Nuo 2—5 po pietų
i Nuo 6—8 vakar*
| Nedėliomis pagal susitarimą
• 105 N. Main St kamp. Broad St.
I MONTELLO, MASS-

DR. LANDAU
32 CHAMBERS ST, BOSTON. 

Gydo Veneriška* Ligas.
Valandos:— Kasdien nuo 8 iki 

19. nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8. 
Ne<iėldieniais nuo 9 iki 12.

Piknikas ir Ristynė*.
26 rugpiučio, nedėlioję, 

ant James McAna Ūkės, 
North Eastone. bus daug 
Įvairumo. Piknike risis lietu
vių čampijonas Franas Yus- 
ka su rusų drutuoliu iki per
galės. Be to bus daug pamar- 

i ginimų ir išlaimėjimų. Į to- 
|kios rūšies ristynes reikia 
■ mokėt didelę Įžangą, o čia 
j bus be jokios Įžangos, tik au- 
■ka pagal išgalę. Pikniką ren
gia Cambridge’aus ir So. Bo
stono socialistų kuopos. Tur- 

i būt pirmu kartu musų apie- 
' linkės lietuviai turės tokį 
gražų pikniką. Malonėkit vi
si atsilankyti. Vieta taipgi 
graži, prie ežero, galima ir 
maudytis. Komitetas.

Dabar Fonde turim S151.10
S. Michelsonas,
Paminklo F. ižd.

Pasikorč Stasys Keršis.
Pereitą nedėldienį North 

Woburn’e. netoli Bostono, 
pasikorė Stasys Keršis, lietu
vis krautuvninkas. Sakoma, 
kad pasikorimo priežastis 
buvusi girtuoklystė. Kaipo 
dievobaimingas katalikas, 
nabašninkas palaidotas su 
mišiomis.

EKSTRA BARGENAS
So. Bostone art Broadvvay. Namas u 

du flatai po 6 kambarius. Sykiu eina ir 
billiardų bizniu ipoolroom). Parduos 
sykiu arba atskirai. Taipgi sutiks mai
nyti ant kitų namo be biznio. Prašo tik 
$14,000, už visk/ sykiu. AMBROSE.

395 Broad»ay. Tel. So. Boston 0897.

PARSIDUODA KASTANTINKA

Trumpos Žinios.
Judomi paveikslai per radio.

Šią sąvaitę Bostone jau 
pradėta rodyt judomieji pa
veikslai. gaunami čia per ra
dio iš Washingtono. 500 my
lių atstu.

I
I

Bostone anądien buvo are
štuotas šokių mokytojas Ler- 
Įner. nes viena jo mokinių pa
siskundė, kad jis buvo ją už
puolęs. Bet teisme jis, ištei
sintas.

Policmanas pašovė du 
praeiviu.

Šaudydamas bėganti auto
mobilių. CharlestoYvno polic
manas Van Denberg pašovė 
du vaikinu ant šaligatvio. 
Charlestovvne dėlto pakilo 
didelis pasipiktinimas, te- 
čiaus kaltas policmanas ne
atšauktas ir eina savo parei
gas toliau. Tą dieną, kada 
Įvyko šita nelaimė, kalbamas 
policmanas buvo pastatytas 
nematomoj vietoj gaudyt 
pergreitai važiuojančius au
tomobilistus. Pastebėjęs vie
na automobiliu, kuris dūmė 
visomis spėkomis, policma
nas sakosi išbėgęs Į gatvės 
vidurį ir iškėlęs ranką, norė
damas ji sustabdyti. Auto- <_____ r____
mobiliuje buvę keturi vaikė-’gyvas.
zai. Vietoj sustoti, jie pasukę ___________
automobiliaus ratus tiesiog f 
ant jo ir da daugiau užsistoję samdė Bostone advokatu ir _ *. 44___ 99 __ __ _ I •! i .... *

DORU H ESTERY
Parsiduoda 1 nauji dviejų šeimynų 

namai, colonial mados, po 5 ir 6 kam
barius ir reception halls, su vėliausios 
mados Įtaisymais. Parsiduoda pigiai.] 
nes savininkui reikia pinigų. Platės-1 
nių žinių kreipkitės pas bilder). Juozą I 
Maurušaitį. dien s laiku galima matyt | 
125 Minot Street. vakarais 396 Seaver 

Street. Dorchester. Tel. Talbot 3763.
(33)

GERIAUSIAS PENTORIUS
JACKUS J. STARKUS.

Visi žino, kad darbą padariau gerą 
ir pigiai. Ofisas: 324 E Street. prie 
Broad'vay. Tel. S. B. 1645-M. 433)

Pentinu ir Popieriuoju 
stubas iš vidaus ir lauko, baltinu lu- 
baas. Darba padarau gerai ir pigiai. 

JOHN GUDELEVSKI
12 Merrill st, Cambridge. Ma-s. 
Tek: University 1768-J. (33)

Tel. South Boston 
Residence University 1463-J 

S. N. hiiiiitt-Siallni.
LIETUVE M0TERI8 

ADVOKATE 
•46 Rrondvaj, So. Boato*. Man*

Room 2.

<
«

t

<

DR. MARGERIS
Gydytoja* ir Chirurgą*

Valandos: 10—1; •—» 
Sekmadieniai*: 10—*

3421 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILR 

Tel. Boulevard 8483

PLUNKSNAS, Pukua, Paduškaa. 
Patalu*, Kaldra* ir rinokias lovų 
įrėdme*. parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit

’Yidžiausis sandė
li*. Gvarantuojam 
ožsiganėdinimą.
Pa* mos gausite 
tikra* europiskas 
plunksnas ir pu- 
ku*.

European Feather Co.
25 Lowell Street, BmIam. Ma>

1

I

P.J.Akunevičius
Lietuvis Graboriu*

Suteikia geriausį paskutinį 
patarnavimą Už pilną pagrasą 
galima apsieiti su $80 ir aukš
čiau už didelius, o už vaiku* n jo 
$20 ir aukščiaus. Pigiai rr gra
žiai* Ofiso ir gyvenimo adre<ua: 

820 E. 6-th Street.
SOUTI1 BOSTON. MASS. 

Tel.: So. Boston 1484.

DR. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VALANDOS: 9 V AL. RYTO IKI 9 V AL. VAKARO.
373 BROAIAVAY. KAMPAS E IR BROADHAY, 

‘Viršuj Šidlausko Aptiekus. SOUTH BOSTON, MASS.
Tel.: So. Boston 2445.

Į KANADĄ
Atitrauksiu Jūsų gimines, pažįsta

mus, kaip vyru;, taip ir moteris ar 
merginas iš Lietuvos į Kanadą. Mano 
patarnavimas yra sąžiningas, saugus, 
greitas. Mano patyrimas laivakorčių 
biznyje per 20 metų tai liudij'a. Taipgi 
tie, kurie jau per mane atsitraukė sa
vo gimines yra man dėkingi už mano 
rūpestingų patarnavimą. Kaip mergi
noms, taip ir visiems keleiviams pa- 

todeT. ■ Hagoje- Mano patarnavimas ir kainos 
’ j laivakorčių yra pigesnės, negu kitų 

i agentų. Dėlei platesnių informacijų 
i visad kreipkitės pas mane šiuo adresu 
i

i

jt »ai, b»v„ mokyta r™
Į350. dabar parduodu pigiai, 
kad savininkas mirė.

Uršulė Stremeckienė
499 YVestem avė, Brighton. Ma-s.

ĮŠSIRANDAVOJA 4 KAMBARIU 
GYVENIMAS su piazais ir visais įtai
symais. Pamatyt galima bite laiku. 
Rendos $4 sąvaitėje.

Mrs. Veronika Šimkūnas
275 — W. 2nd <t_ So. Boston. Mass.

PARSIDUODA
3 šeimynų. 4-5-5 kambarių namas, 

yra gesaš, toiletai. set-tubs. užpaka
liniai pi»zai. {eigos $75.00 į mėnesį. 
$1,000 įnešti. Likusieji ant morgi- 
ėiaus. Kreipkitės.

199 W. Seond st, So. Boston, Mass.

PARDAVIMUI Kampinis Muro Na
mas su set-tub-. toiletais. karšto van
denio boileriu dėl storo ir kambarių. 
Kaina $5.000, įnešti $l,0»»O.
292 C Street. So. Boston. Mass.

Policijos komisionierius 
Wilson pradėjo uždarinėti 
saliunus, kurie buvo jau su
gauti ir nubausti po tris ar 
keturis kaltus už pardavinė
jimą svaigalų.

Bostono priemiesty Wal- 
tham pasirodė vaikų paraly
žius. Apsirgo jau keliolika 
vaikų.

Prie Boston & Maine gelž- 
kelio buvo rastas sužeistas 
darbininkas Sullivan. Nuo 
didelių karščių, lietaus ir ba- 

jdo jis buvo jau tik pusiau

PRANEŠIMAS.
Nepamirškite Vaizbos Buto 

4-to metinio išvažiavimo.
Įvyks toje pačioje vietoje, 

kur pernai metą. Vose s Pa- 
vilion, Maynard, Mass.. 3 d. 
rugsėjo. Bus Įvairus progra
mas. Muzika, šokiai, atletiški 
lošimai ir rinkimas gražuo
lės. Daugy bė visokių dovanų 
išlaimėjimams. Tėmykite vė
lesnius paskelbimus. Vaizbos 
Buto “Žinios” bus platina
mos veltui.

Rengimo Komisija.

lietuvis Optonetnstas

Dr. Med.Leo J. Podder iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba ler.-* 
kiškai ir rusiškai. Telefonas Hay mark?t 3390

1 ALLEN STREET.Cor. Chambers St, BOSTON. M ASS.

ALEKANDER S. LEWIS 
Tourist Agent 

745 Hindsor St, .MontreaL 
P. Q, Canadn.

Tatefonaa »2M
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. Mikolaitis
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare
107 SUM.MER STREET. 

LAVRENCE, MASS.

Dėl iunročią, žaizdą Ir kitą akai dalią 
BEAK BRAND SALVE (Grobleirakh)

Sustabdo skanumą ir užgydo žaizda* k* 
•kausmo j 2 ar 3 diena*. Kaina tte.

GROBLEWSK1 * CO, Plymontk. Pa. 
“GYDO ir GYDO Ir GY6o bet Maloniai”

A. J. KUPSTIS s
332 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS. 

Tel. South Boston 1662 — 1373.

Išegzaminuoju aki*, priskiria 
akinius, kreivas akis atitiesinn 
ir amblyopiškose takiose! aky
se sugrąžinu šviesą tinkama 
laiku.

J. L. PASAK ARNUS. O. D.
447 Broadway, So. Hbaton, Mase

ANT
Trijų
3-4-4

REAL ESTATE
PARDAVIMO So. Bostone, 
šeimynų medinis namas, 

kambariai geroj vietoj. Kai
na $3.700.

Trijų šeini)ną medinis namas su 
įtaisymais, puikioj vietoj ar.t E 
Seventh streeto. Kaina S12.00O, 
______________ __ ____________ >

Nepaprastai grras pirkinys.
Vienos šeimynos namas, puikiau
sioj vietoj. 15 kambarių su ge. jau
niais įtaisymais, tinkamas Dakta
rai. Advokatui arką ankstos k’e- 
sos Pnrdincauzei. Lengvos išly
gos. Kaina $8.000.

RANDOLPH
Septynių kambarių stabą su visu 
forničiumt ir šeši akenai žemės. 
Prekė $4,(HM>.

PRIEINAMI \USI \ PROGA 
KIEKVIENAM INSURANCE 

nt išmnkesčio (T k 
Automobiliu51.

Inšiuiinu ir s
Mas<. valstijoj) 
forničius. namus, stiklus, sveiki 
tą. gyvastį ir 11.

PARITINI PINIGUS dėlei mo - 
{ričių ant namų ir farmų. Bostone 
ir jo apielinkėse.

i
Fall River streikieriai pa- 

ant “garo.” Policmanas sa-|reikalaus per jį Injunctiono 
kosi atšokęs i šalį ir paleidęs prieš savo miesto policijos 
penkis šuvius. Bet gyvento-jviršininką. norėdami už- 
jai sako, kad jis išleidęs apie drausti jam kištis i darbinin- 
luziną šūvių ir jo kulipkos kų susirinkimus ir kelti tenai, 
sužeidė du nekaltu praeiviu, betvarkę.

■ ._______________________ 4

Nori $10,000 už tuščias 
bonkas.

Newell Whitney iš Lynn- 
fieldo patraukė E. Goodvviną 
teisman užtai, kad Goodwi- 
nas nusivežė nuo jo žemės 
800 tuščių bonkų nuo toniko. 
Bonka kaštuoja po du ir pusę 
cento, kas iš viso padarė tikS' 
$20 vertės, bet VVhitney rei- Ant Revere Beach’ių pe-

. EXTRA

Automobilistams
Petras Trečiokas atidarė nau

ją vietą taisyt Automobilius ir 
parduoda naujus Studebaker ir 
Erskine. Seniausias lietuvis tame 
amate ir turi daug patyrimo ant 
visokiu isdirbysčių masinu.

Naujoji \;eta vadinas Bay

l “ ............. *R. J. VASIL
409 BRO ADM A Y. ROOM 4. 

SO. BOSTON. M ASS.
Parduodu: NAMUS. KARMAS. 

KRAUTUVES.
Inšitirinu: AUTOMOBILIUS.
NAMUS. FORNISIUS, KRAU

TUVES ir tt.
Apdraudžia gyvastį ir sveikatų. 
PADARAU VISOKIUS DOKU
MENTUS kaip čia. taip ir Lie
tuvoje. greitai ir atsakančiai. 
Norint gero patarnavimo, kreip- 

R. J. VASIL

Hardwarr krautuvė. South D-»-‘o 
ne ant Broadvvay. 'ieras biznis i:- 
dirbtas per daugelį metų parsi
duoda pigiai

Rarhernė ir Poolruimis. V ienintėlė 
tokia įstaiga, didžios Lietuviais 
apgyvento) vietoi. Bostono prie
miestyje. Kreipkitės tuojaus. par
siduoda pigiai.

DORCHESTER
Trijų šeimjnų medinis rėmas ru 
visais įtaisymai*. Kaina ?10,.*»nn.
Tri.ią šeimynų namas. 6-5-5 kam
bariai so įtaisymais. Kaina 
$10,000.

v* kitės.$20 vertės, bet vVhilney rei- Ant Revere Beach’ią pe- Pittsfielde, Mass., užsida- V«ew Motor Service. 1 Hamlin -...........- *
kalauja už jas $10.000. Žmo- reitą sąvaitę sudegė didelė rė vilnų audeklinė kurio i street. kampas E. Eight st.. So. $ 409 Broad*ay- B’”'ton- Ma” $
nių godumas neturi ribų. šokių salė. •dirbdavo 125 žmonių.

MEDF0RD
Dviejų šcirttynų kumpinis narnės, 
so naujausio.-, mados Įtaisymais. 
5-5-2 kambariai Kaina $7.800.

. Bostone. Tel. So Boston 1058.

JEIGU TURITE pinigų, kuriuts 
norėtumėt paskolinti, caudar, i 
gerą nuošimtį, ant pirmų arta 
antrų morgičių. praneškite man.

UŽLAIKAU TAIPGI IR LAIVA
KORČIŲ PARDAVIMO IR PINI
GU SIUNTIMO SKYRIUS.

Parduodu Angi s ir Malkas. ANG
LIS ŠIUOM TARPU ATPIGO. 
PIRKITE DABAR. Pristatomo 
netoliau kaip 12 mailių nuo Bos
tono.

Turiu daugyhę NAMU- FARMV 
IR BIZNIU ant pardavimo ir mai
nymo, kuri-) čia negalime sumi
nėti

Visais reikalais galima kreipti? 
VPATISKAI,' LAIŠKU ARBA 
TELEFONU.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 9 ryto iki 9 vai. vakar*.

t




