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VICTORO BERGERIO 
JAU NEBĖRA

r v 

Buvo partijos steigėjas, pir
mutinis socialistų kongres- 
manas ir gabus žurnalistas.

Draugo Viktoro Bergerio 
jau nebėra. Nebėra žymiau
sio ir uoliausio Amerikos so
cialistų vado. Pereitą sąvaitę 
Milwaukee mieste mirtis at
skyrė jį nuo gyvųjų.

Su Bergerio mirtimi Ame
rikos darbininkai nustoja 
vieno didžiausių ir energin
giausių savo gynėjų.

Velionis buvo gimęs Aust
ro-Vengrijoj 1860 metais. 
Jis lankė tenai Vienos ir Bu
dapešto universitetus, kur jis 
studijavo filosofiją. Atvykęs 
Amerikon 1878 metais jis 
tuojaus pasižymėjo socialis
tiniame judėjime ir vėliaus 
jo pastangomis buvo įkurta 
Amerikos Socialistų Partija.

Būdamas labai šviesaus 
proto ir gražios iškalbos 
žmogus, jisai patraukė so
cializmo pusėn daug veik
lių vyrų, tų tarpe ir patį na- 
bašninką Debsą.

Vėliaus velionis Bergeris 
įkūrė Milwaukee mieste so
cialistinį dienraštį, “Mil- 
waukee Leader,” kuris 
šiandien yra stambiausis ir 
įtakingiausis to miesto laik
raštis.

Bergerio intaka buvo to
kia didelė, kad greitu laiku 
jis užkariavo visų darbinin
kų ir pažangesnės inteli
gentijos simpatijas. Ačiū jo 
intakai visa . Milwaukee 
miesto valdžia buvo išrink
ta iš vienų socialistų, kurių 
tvarka paskui gėrėjosi net 
buržuazinė spauda.

Greitu laiku Wisconsino 
valstijos piliečiai išrinko 
Bergerį savo atstovu į Jung
tinių Valstijų Kongresą. 
Atėjus karui ir pradėjus 
siausti sužvėrėjusiai reakci
jai, apjakę šovinizmu džin- 
gos nutarė Bergerio Kong- 
resan neįsileisti. Jam buvo 
uždrausta net savo raštus 
paštu siuntinėti, ir adresuo
tus jam laiškus paštas grą
žindavo atgal.

Negana to, Bergeris kar
tu su kitais Socialistų Parti
jos centro komiteto nariais 
buvo nuteistas 20 metų ka
lėjimo už priešinimąsi žmo
nių skerdynei. Bet atęjo ki
ti rinkimai į Kongresą, ir 
žmonės vėl išrinko Bergerį 
savo atstovu — išrinko da 
didesniu balsų skaičium, 
negu pirma. Karas tuo tar
pu buvo jau pasibaigęs ir 
Vyriausis Tribunolas (Su- 
preme Court) nuėmė nuo 
Bergerio bausmę, kurią 
jam buvo uždėjęs žemesnis 
teismas. Bergeris vėl atsisė
do Kongresan ir logiškomis 
savo kalbomis kaip kardu 
kapojo reakcininkų suma
nymus ir planus.

Labai gaila, kad šitoks 
žmogus turėjo žūt lygiai da
bartiniu laiku, kuomet A- 
merikos darbininkų judėji
mas pradeda formuotis į 
Darbo Partiją, sekdamas 
Anglijos proletariato pa
vyzdžiu. Šitam judėjimui 
reikalinga socialistų vado-

versti valdžią. Bet tai buvo 
ne darbininkų bandymas, o 
buvusių ministerių ir kitokių

vybe ir Bergeris čia yra ne- valdininkų, kurie dabar nuo 
pavaduojamas asmuo. (valstybės lovio atstumti. Su-

Jis mirė visai netikėtai, kileliai mėgino paimti mies- 
Keliatas sąvaičių atgal ant Cumana, bet valdžios ka- 
gatves Ji suzeide strytkans, rjumenė juos apgalėjo. Ko- 
įr pasirgęs nekurj laiką drg. voj buvo užmušti du sukilė- 

uz^,ai^e sav0 £Yve’ lių vadai ir valdžios kariu- 
menės vadas gen. Emilio 
Fernandez. Valdžia sakąsi 
paėmusi daug ginklų ir amu
nicijos. Savo pranešime val
džia sako: “Norėdami drum
sti Venezuelos ramybę, gru
pė venezueliečių, kurie gyve
na užsieny, apginklavo seną 
vokiečių garlaivį “Falke,’ at
plaukė Monanzanares upe 
netoli Cuman miesto ir pa
kėlė karą. Tas laivas nėra 
niekur registruotas, neturi 
jokios valstybės vėliavos, to
dėl neturi teisės plaukiot ir 
bus persekiojamas kaipo pi
ratų laivas.”

pavaduojamas asmuo.

mmą.
Kitas socialistas, kuris 

buvo pasiekęs Kongreso, 
buvo nabašninkas M. Lon
donas iš New Yorko. Ir kei
sta, kad jis žuvo panašiu 
budu. Grįžtant jam iš kny
gyno jį sužeidė ant gatvės 
automobilius, ir nuo to drg. 
Londonas mirė.

Taigi į trumpą laiką A- 
merikos socialistų judėji
mas neteko trijų stambių 
savo veikėjų: Londono, 
Dėbso ir Bergerio.

AMERIKOS DARBO FE
DERACIJA KVIEČIA 

MACDONALDĄ 
Taipgi užgyrė 45,000 rubsiu- 

vių streiką New Yorke.
Atlantic City, N. J.—Ame

rikos Darbo Federacijos pil
domoji taryba šį panedėlį 
čia nutarė užgirti visuotiną 
moteriškų rūbų siuvėjų strei
ką New Yorke, kuris nesenai 
buvo apskelbtas, ir kartu nu
tarė pakviesti Anglijos 
premjerą MacDonaldą Į bu
simą savo konvenciją šį ru
denį Toronto mieste, Kana
doj.

Romos Popas “Pri- 
pazinsiąs Karalių.

Romoje laukiama kaž ko
kių “svarbių” įvykių. Cardi- 
nolas Gamba tenai pasakęs, 
kad šį rudeni tenai įvyksią 
pasaulinės svarbos dalykai. 
Manoma, kad Romos popas 
“pripažinsiąs” Italijos kara
lių ir uždėsiąs jam ant galvos 
geležinę karūną, kuri yra lai
koma Monzos katedroj. Kle
rikalai tiki, kad šita karūna 
esanti padaryta iš vinies, ku
ria Kristus buvęs prikaltas 
prie kryžiaus. Aplinkui ji 
yra apvesta atoro aukso lan
ku ir išpuošta brangiais ak
menimis. Kiti Romos popai 
esą apvainikavę ta karūna 
nemažiau kaip 34 valdonus. 
Ir kiekvienas “šventas tėvas” 
visuomet laikė savo teise ka
ralius karūnuoti. Katalikų 
bažnyčios supratimu, kara
lius yra tiktai tas tikras, ku
riam Romos popas tą puodą 
ant galvos užvožia. Bet Na
poleonas užkariavęs Italiją 
ir sugriovęs popiežiaus galy
bę, pasiėmė tą karūną 1805 
metais ir pats ją savo ranko
mis ant galvos užsidėjo. Nuo 
to laiko ji buvo Austrijoj iki 
1866 metų. Tuomet Austrija 
sugrąžino ją Italijai, ii» da
bar ji vėl randasi katalikų 
bažnyčios žinioj. Mums, ži
noma, ant to visko tik nusi- 
čiaudyt.

\

KINIEČIŲ POLICIJA PA
ĖMĖ RUSŲ BANKĄ 

CHARBINE.
Maskvos žiniomis, kinie

čių policija užėmė Tolimųjų 
Rytų Banką Charbine ir are
štavo visus to banko rusus 
tarnautojus.

Rado Nužudytą 
Mikėną Vaiką.

Ansonia, Conn. — Pora 
sąvaičių atgal K. Mikėnienė 
nuvažiavo iš čia į Myrtle by- 
čius ir pametė savo 3 metų 
amžiaus vaiką. Ji sako pali
kusi jį žaidžiant ant smėlio 
ir nuėjusi nupirkti jam “hot- 
dog.” Kada sugrįžusi atgal, 
vaiko jau nebuvę. Nežiūrint 
viso jieškojimo, surast jį ne
pavyko. Pereitą nedėldienį 
jis buvo rastas pelkėse nužu
dytas. Valdžios daktaras iš- 
egzaminavęs jį pripažino, 
kad vaikas buvo užmuštas tą 
pačią dieną, kaip jis prapuo
lė. Daktaras nustatė, kad vi
sų pirma vaikui buvo nuplėš
tos drapanos, paskui jis 
skaudžiai sumuštas ir paga
lios keliais sunkiais pagalio 
smūgiais į galvą buvo užmuš
tas. Kas tokią baisią žmog
žudystę galėjo papildyt, kol 
kas policija negali dasipro- 
tėti. Mikėnienė yra pasime
tus su savo vyru ir jau kelia
tas metų su juo negyvena. Ji 
turi da penkis kitus vaikus 
nuo 5 iki 13 metų amžiaus.' 
Policija klausinėjo jos vyrą, 
manydama, kad gal jis iš 
piktumo pačiai keršydamas 
galėjo ką nors su tuo turėti. 
Bet jis prirodė, kur jis tą die
ną buvo ir išrodo, kad jam to 
vaiko gaila lygiai kaip ir mo
tinai. Policija veda tardymą.

Londono “Daily Mail” ko
respondentas telegrafuoja iŠ 
Charbino, kad santikiai tarp 
rusų ir kiniečių tenai labai 
įtempti. Turbut nesitikėda
mi atsiimti iš kiniečių Kini
jos Rytų Gelžkelį, rusai kur 
tik gali tą gelžkelį sabota- 
žuoja. Kiniečiai už tai ik
sams keršija. Koresponden
tas sakosi savo akimis matęs, 
kaip Charbino gatvėmis ki
niečiai varę būrį suimtų rusų, 
kurių rankos buvo suraišio
tos virvėmis, o veidai sukru
vinti. Į porą paskutinių die
nų Charbine kiniečiai arešta
vę apie 2,000 rusų ir vienus 
jų nuteisę kalėjiman, kitus 
ištrėmimui. Rusai visokiais 
budais bandę agituoti, kad 
kiniečiai pasiduotų jų reika
lavimams ir sugrąžintų jiems 
geležinkelį. Matydami, kad 
šita agitacija neduoda pagei
daujamų vaisių, Sovietų val
džios agentai pradėję degin
ti to geležinkelio triobas ir 
kitokiu budu sabotažą vary
ti. Padaryti šitokiu budu 
nuostoliai apskaitomi jau į 
10,000,000 dolerių.

BOLŠEVIKAI SUSIRĖMĖ 
SU “BALTGVAR 

DIEČIA1S.”
Nepatvirtintos žinios iš Ja

ponijos sako kad įmano mie
ste, netoli Vladivostoko, kur 
baigiasi Sibiro gelžkelis, 
tarp rusų bolševikų ir “balt- 
gvard iečių” įvyko smarkus 
mušis, per kurį 100 žmonių 
buvo užmušta bei sužeista.

! IŠDINAMITAVO UNIJOS 
PREZIDENTO NAMUS.
Praėjusio panedėlio naktį 

Chicagoje buvo išdinami- 
tuoti mašinistų unijos prezi
dento Inhahmo namai. Nuo 
bombos sprogimo išbirėjo 
langai ir išgriuvo muro sie
na. Policija mano, kad tai 
keršto darbas.

t 
J

GASTONIJOJ SUTRUM
PINAMOS DARBO 

VALANDOS.
Darbininkų streikas Gas- 

tonijoj jau davė šiokių to
kių vaisių. Iki šiol audimo 
pramonėj darbininkai tenai 
turėdavo dirbti 60 valandų 
i sąvaitę. Dabar Combed 
Yarn kompanija, kuri sam
do 25,000 darbininkų, pa
skelbė, kad jos dirbtuvėse 
įvedama 55 valandų sąvaitė 
be algos sumažinimo.

MUSSOLINI BIJOSI GE
RŲ RAŠYTOJŲ RAŠTŲ.

Žinios iš Romos sako, 
kad juodasis Mussolini už- 

1 d raudė Italijoj pardavinėti 
i ir skaityti rusų ir amerikie- 
!čių geresnių rašytojų kny
gas. Iš rusų uždrausti šie: 
Tolstojus, Gorkis, Turgene
vas ir Dostojevskis, o iš 
amerikiečių — Jack Lon- 
don.

I

DEPORTUOJAMI ATEI
VIAI PAKĖLĖ RIAUŠES.
Laikraščiai praneša, kad 

šiomis dienomis iš vakarinių 
valstijų buvo atvežta 136 at
eiviai į JerseyCity, ir kad 
vežant juos iš tenai į “Kasle- t,. . . .
garnę” kilo riaušės. Depor- ščiojama respublikos kons- 
tuojami ateiviai pradėjo :titucijos sukaktuvių šventė, 
priešintis valdininkams ir1 Komunistai pradėjo kelti 
kai kurie jų mėgino bėgti, triukšmą, norėdami tą šven- 
Ypač daug smarkumo paro- ,tę išniekinti. Įsikišo policija 
džiusios moterįs. Viena jų iš- ,k’ prasidėjo muštynės, ku- 
mušusi vagone langą, per ku- ,riose vienas komunistas bū
rį vienas vyras iššokęs ir vo užmuštas ir keli sužeisti, 
bandęs bėgti, bet buvęs su- Iš policijos pusės taipgi 3 

■ ‘ buvo sužeisti.gautas. Kita moteris apdras
kiusi imigracijos inspekto
riui veidą ir norėjusi ištrauk
ti iš jo revolverį. Da kita mo
teris bandžiusi žirklėmis nu- 
sidurti. .

KRUVINAS STREIKAS 
INDIJOJ.

Indijoj dabartiniu laiku 
streikuoja kanapių audimo 
pramonėj 120,000 darbi
ninkų. Naihati mieste perei
tą sąvaitę tarp streikierių ir 
policijos įvyko susikirtimas, 
per kurį 8 darbininkai buvo 
nušauti ir 20 sužeista.

NEW YORKO KALĖJI- 
MAMS REIKIA *28,000,000

GAISRAS ANGLIŲ 
KASYKLOJ.

Šį panedėlį netoli Potts- 
villės, Pa., Sherman Coal 
Co. kasykloj įvyko 4 eks- 
pliozijos viena paskui kitos 
ir po žeme kilo gaisras. Ke
turi darbininkai skaudžiai 
apdegė, o 25 spėjo pabėgti.

AREŠTUOJA WALL 
_  STREETO 2ULIKUS.

Pašto vyriausybė pradėjo 
areštuoti Wall Streeto žuli- 
kug New Yorke. Mat, jie 
siuntinėja per paštą savo 
laiškus žmonėms ir siūlo

Penkiose Valstijose Buvo 
Žemės Drebėjimas..

KOMUNISTŲ MUŠTY
NĖS BERLYNE

Berlyno žiniomis, pereitą 
pėtnyčią tenai buvo apvaik-

Zeppelinas Lekia

Po įvykusių riaušių dvie
juose New Yorko valstijos 
kalėjimuose, pataisos komi- 
sionierius Dr. Kieb apžiurėjo 
11 tos valstijos kalėjimų ir 
sako, kad jų pagerinimui bū
tinai reikia $28,000,000. 
Sveikatingumo žvilgsniu jie 
dabar esą netinkami gyveni
mui.

šėrus, daug lengvatikių ši
tokiu budu apgaudami.

KINUOSE PASIRODĖ 
CHOLERA 

ashingtono valdžia ga
vo nuo savo atstovo iš Šan
chajaus pranešimą, kad te
nai prasidėjo choleros epi
demija.

Grafo Zeppelino” kelio
nė aplink žemę jau paruošta. 
Iki šiol vokiečiai negalėjo 
gauti leidimo iš rusų lėkti 
per Sibirą į Japoniją. Dabar 
ta£ leidimas jau duotas 
jiems. Maskva leido vokie
čiams pasirinkti kelią kur tik 
jiems patinka. Orlaivio ko
mendantas Dr. Eckneris pa
sakė. kad jo kelio kryptis 
prigulėsianti daugiausia nuo 
oro sąlygų, nes jis visuomet 
bandysiąs lėkti kiek galint 
pavėjui, kad mažiau kuro 
reikėtų sunaudoti. Bet imant 
aplamai, kelias eisiąs maž
daug tokioj kripty: iš Frid- 
riechshafeno pro Berlyną iki 
Karaliaučiaus, o pasiekus 
Karaliaučių, per Baltijos jū
res iki Leningrado; nuo te
nai tiesiai į rytus, per Uralu 
kalnus, perJakutską arba 
Irkutską, per Mandžuriją ir 
i Japoniją. Japonijoj nusi
leis. nes tik iki Japonijos ku
ro išteks. Iš Japonijos per 
Pacifiko vandenyną į Cali- 
forniją. Čia vėl nusileis. Iš 
Califomijos skersai Jungti
nes Valstijas iki Lakehurst, 
X. J. Čia pasilsėjus, vėl į orą 
ir tiesiai per Atlantiką į Vo
kietiją.

Iš viso šita kelionė aplink 
žemės kamuolį užimsiant] 
apie 17 dienų. Ilgiausis tar
pas be sustojimo busiąs per 
visą Rusiją ir Sibirą iki Ja
ponijos.

FRANCUZAI STATYS I 
NEW YORKE NAUJĄ 

DANGARĖŽĮ.
Laikraščiai šią sąvaitę pa

skelbė žinią, kad Francuzi- 
jos valdžia nusipirko New 
Yorke žemės sklypą ir statys 
65 aukštų triobesį, kuris kaš
tuos $50,000,000. Tamę trio- 
besy busiąs hotelis, Francu- 
zijos konsulatas ir visokios 
francuzų agentūros skleidi
mui francuzų dvasios ir pre
kybos šioje šalyje.

FORDAS STEIGIA AU
TOMOBILIŲ FABRIKĄ 

LENKIJOJ.
Iš Varšuvos pranešama, 

kad pereitą sąvaitę tenai at
vykęs Fordo automobilių 
kompanijos atstovas Soren- 
sen tartis apie atidarymą 
Varšuvoj automobilių dirb
tuvės. Iš pradžių toj dirbtu
vėj butų samdoma 700 dar
bininkų.

Vėl Mirties Baus
mė Kaime.

Du komunistai nuteisti su- 
šaudyt, o 39 kalėjiman.
Pereitame “Keleivio” nu

mery jau rašėme, kad Kau
ne prasideda komunistų by
la. Dabar “Naujienos” pa
duoda Chicagos “Tribūne” 
korespondento pranešimą 
iš Kauno, kad du komunis
tai buvo pasmerkti sušau
dymui, o 39 — kalėjiman.

I DAUG ŽMONIŲ IŠKRI
TO IŠ LOVŲ.

TIKISI UŽBAIGTI HA- 
VERHILLIO STREIKĄ.
Kapitalistų laikraščiai ra

šo, kad Haverhilly greitu lai
ku pasibaigsiąs batsiuvių 
streikas, kuris eina jau de
šimtą sąvaitę. Darbininkai 
reikalauja 5 dienų darbo į 
sąvaitę ir pakėlimo 10 nuo
šimčių algos.

%

Drebėjimo bango* buvo 
jaučiamos nuo Pennsylvani- 

jos iki Kanados;
Anksti pereito panedėlio 

rytą Amerikos rytuose dre
bėjo žemė. Drebėjimas bu
vo jaučiamas penkiose val
stijose, nuo Connecticut iki 
Ohio ir nuo Pennsylvanijos 
iki Kanados provincijos 
Ontario. Žmonės, kurie da 
nebuvo atsikėlę, daugelyje 
vietų iškrito iš lovų, o kurie 
buvo jau atsikėlę ir pusry
čiavo, tie pametę valgį ant 
stalų bėgo laukan, bijoda
miesi, kad nepradėtų griūti 
namai.

Nors didelių nelaimių ne
buvo, bet vistiek vietomis 
nugriuvo nuo stogų kami
nai ir sutruko namų sienos. 
Daugiausia nuostolių pasi
darė New Yorko valstijoj. 
Attica miestely viena dirb
tuvė turėjo pertraukti dar
bą ir paleisti 300 darbinin
kų, nes pasirodė, kad nuo 
žemės siūbavimo išsijudino 
iš vietos ir susikreivino ma
šinos. Metodistų bažnyčioj 
sutruko sienos ir nugriuvęs 
kaminas sulaužė stogą. 
Warsaw miestely sugriuvo 
didelis fabriko kaminas.

Mokslininkai susekė, kad 
drebėjimo centras buvo 
apie Bellefonte, Pa.

Binghamtono gyventojai 
sako, kad pas juos žemė 
drebėjo tarp 1 ir 3 valandos 
ryto. Bet surinktos žinios iš 
didžiumos vietų rodo, kad 
smarkiausias drebėjimas 
buvo jaučiamas apie 7:30 
vai. ryto.

Drebėjimas buvo jaučia
mas Elmiroj, Syracuse; Ro- 
chestery, Buffaloj, Albany, 
New Havene, Springfielde 
ir Erie, Pa. Pastaroj vietoj 
išbirėjo daug langų.

I

SUSEKĖ DIPLOMŲ 
FABRIKĄ.

Chicagoje tapo susektas i 
fabrikas, kuris už pinigus 
fabrikavo “daktarų diplo
mas.” Į šitą šulerių biznį yra 
įveltas ir valstijos prokuroro 
padėjėjas Clarence E. Nel- 
son. Pas tuos klastuotojus 
rasta visų geresnių Amerikos 
medicinos mokyklų diplomų, 
pagal kurias buvo fabrikuo
jami netikrieji dokumentai.

IŠDEGĖ DAUG MIŠKŲ.
Iš Spokane pranešama, 

kad Washingtono, Monta
nos. Idaho ir kitose valstijo
se Pacifiko pakrašty ugnis 
išnaikino labai daug miškų. 
Vien tik Washingtono valsti
joj išdegė apie 35,000 akrai 
geriausių girių. Dabar miškų 
gaisrai sumažėjo, nes užėjo 
lietaus.

MOTERIS NUSIŽUDĖ, 
EKSPLIOZIJA SUARDĖ 

NAMUS.
Chicagoj šį panedėlį vo

kiečių Strahamerių namuose 
įvyko tragedija. Moteris ne
teko kantrybės, kad ji turėjo 
naktimis dirbti, o jos vyras 
vaikščiojo po balius nutarė 
pasidaryt sau galą. Ji užsi
darė virtuvėj ir atsukus 
gazą mirė. Atėjo namo vy
ras ir nieko nežinodamas už
sidegė virtuvėj degtuką. Vir
tuvė buvo prisirinkus pilna 
gazo ir pasidarė sprogimas. 
Visas namas tapo suardytas, 
sunkiai sužeistas pats Stra- 
hameris ir du vaikai.

ATSIDARĖ ILGIAUSIAS 
PASAULY TILTAS.

Charleston, S. C. — Perei
tą sąvaitę čia atsidarė naujas 
tiltas per Cooper upę. Atida
rymo šventę miestas apvaik
ščiojo ištisas 3 dienas. Šitas 
tiltas esąs didžiausia visam 
pasauly. Jis yra aukštesnis ir 
ilgesnis už Brooklyno tiltą.

KRUVINOS MUŠTYNES 
ANT LAIVO.

Ant Amerikos garlaivio 
“Harry Farnum” pereitą 
sąvaitę Meksikos pakrašty 
kilo muštynės tarp baltvei- 
džių ir juodveidžių jurinin
kų. Vienas ispanas buvo už
muštas ir keliatas baltvei- 
džių ir juodveidžių buvo stotyje sprogo amoni jos tan- 
peiliais subadyta. ka ir užmušė 3 darbininkus.

AMON1JOS SPROGIMAS 
UŽMUŠĖ 3 DARBININKUS

Houston. Tex. — šį pane- 
dėlį čia pieno perdirbimo

vka ir užmušė 3 darbininkus.



B APŽVALGA
nežinome. Bet nejaugi “A. 
L. Balsas” galėtų šitokius 
dalykus apie komunistų laik
raštį rašyti neturėdamas jo- 

įkių faktų?

KĄ SAKO NAUJAS LIE
TUVOS SOCIALDEMO
KRATŲ LAIKRAŠTIS. 
Jau minėjome “Keleivy” 

žinią, kad Lietuvoje pradėjo 
eiti naujas socialdemokratų 
laikraštis, “Darbo Balsas.” 
kurį leidžia tečiaus ne parti
ja, nes oficialiai ji jau užda
ryta, o atskiri socialdemo
kratų veikėjai: S. Kairys, V. 
Bielskis ir L. Purėniene, gi 
atsakomuoju redaktorium 
pasirašo I. Augustinavičius.

Dabar gavome jau porą to 
laikraščio numerių ir pama
tyt Išrodo daug geriau, negu 
senasis “Socialdemokratas.” 
Ir formatas dvygubai dides
nis, ir turinys daug gyvesnis 
ir įvairesnis.

Pirmame “Darbo Balso” 
numery yra įdėtas nuo leidė
jų pasveikinimas Lietuvos 
darbo žmonėms. Paduosime 
jį čia ištisai, nes jis įdomus. 
Taigi, prašome klausytis:

“1917 metų rudeni, kai musų 
kraštas jau du ištisu metu bu
vo žiauriai valdomas vokiečių 
okupantų, pradėjo eiti Vilniuje 
‘Darbo Balsas.’ Vokiečių kariš
koji vadovybė Lietuvoje neno
rėjo pripažinti jokių politinių 
partijų, leisti bet koki politini 
veikimą, ir ‘Darbo Balso’ tuo
met pasirodymas buvo viena 
pirmųjų musų nepriklausomo
jo gyvenimo kregždžių.

“Sunku įsivaizduoti sąlygas, 
kuriose musų laikraščiui teko 
tuomet verstis. Budri ir žiauri 
cenzūra su Įtarimu knibinėjo 
kiekvieną laikrašty keliamą 
klausimą ir nemielaširdingai 
braukė. Vokiečių okupantų pa
lankumo galėjo anais laikais 
įgyti tik toks leidinys, kuris rė
mė jų siekimus Lietuvos atve
ju, o tie jų siekimai buvo — pa
daryti Letuvą Vokietijos kolo
nija.

“Mes nenusilenkėm okupan
tams. ‘Darbo Balsas.’ nežiūrint 
varžymų ir stabdymų, drąsiai 
iškėlė nepriklausomos demo
kratinės Lietuvos obalsi. nenu
sileisdamas įspėdavo musų liau
dį prieš vokiečių bandymus su
rišti Lietuvą konvencijomis su 
Vokietija ir nenuilstamai žadi
no Lietuvos darbo žmones ginti 
savo reikalus visais frontais, 
kiek tik sąlygos leido.

“Lietuvos liaudis Įvertino 
‘Darbo Balso’ atsidavimą jos ir 
mssų krašto ateities reikalams, 
ir musų laikraštis buvo tuomet 
labiausia išsiplatinęs ir laukia
mas svečias kiekvienoj darbi
ninko ir vargingo ūkininko gri-. 
čioj. ‘Darbo Balsas’ ištikimai 
atlaikė jo užimtąją poziciją 
daugiau kaip ištisus metus, ir 
sustojo ėjęs tik naujai bolševi
kų okupacijai Vilnių užėmus.

“Nuo to laiko prabėgo greit 
vienuolika metų. Per tą laiką 
daug kas pas mus pasikeitė. Bet 
nepasikeitė Lietuvos darbo 
žmonės su jų vargais ir sieki
mais, su jų pastangomis pasiek
ti geresnės buities Lietuvos 
darbininkų klasei ir visam mu
sų kraštui. Pasikeitė gal tik tuo, 
kad pasidarė labiau susipratę, 
per pragyventus dešimts metų 
turėjo progos suburti savo jė
gas į stiprias klasines organi- 

• zacijas ir įsilieti j politini musų 
krašto gyvenimą lygiomis su 
kitomis visuomenės grupėmis. 
Kitaip sakant, gavo dar kartą 
progos išbandyti savo jėgas.

“Nepasikeitė ir Lietuvos dar
bo žmonių siekimai. Pakeldama 
sunkiausius jai laikus, Lietuvos 
liaudis kartais veiklesnė, kar
tais iš prievartos, bet laikinai, 
aptvlusi, visuomet ištikimai lai
kėsi vienos vėliavos ir žiurėjo 
ateitin ta kryptim, kurią žymė
davo tiesiomis gairėmis jos idė
jinė vadovybė.

"Juo mažiau 
krypti iš savo.
Pokariniai laikaf visam pasauly 
panižymėjo ryškiu ir sparčiu 
darbo demokratijos įsigalėjimu. 
Tik labai laikinai darbininkų

jai pagrindo iš- 
jb kelio dabar.

klasė Europos Vakaruose pasi
traukdavo žingsni atgal, reakci
jos spaudžiama. Bet patys pas
tarieji laikai vėl davė mums ke
letą pavyzdžių nepaprasto dar
bo žmonių laimėjimo. Vokieti
jos vyriausybėje socialdemo
kratai yra šiandien sprendžia
mieji savu krašto šeimininkai.

"Valdžios priešaky atsistojo 
ir Danu socialdemokratija. Ne
paprastas darbo partijos laimė
jimas Anglijoj dar kartą paro
dė. kad Didžiosios Britanijos 
proletariatas sėkmingai eina 
prie to. kad jau artimoj ateity 
pasidarytų pilnas savojo krašto 
šeimininkas.

"Darbo žmonių šeima visam 
pasauly savo veikimo pagrin- 
dan padėjo kilnų ir .nuosakiai 
vykdomą obalsi: visų šalių dar
bininkai eikite iš vieno. Lietu
vos darbininkai yra tos šeimos 
maža, bet irgi kietai susirišusi 
dalelė, kuri žino, kad pasaulinės 
darbo demokratijos laimėjimas 
yra kartu ir jos laimėjimas. Ir 
todėl mums negali parauti vil
ties laikini stabtelėjimai, laikini 
sunkumai.

"Su viltim eina i jus, musų 
skaitytojai, jau Kaune vėl pra
dėjęs eiti 'Darbo Balsas.* Kiek 
sugebėdamas 'Darbo Balsas* 
teiks jums žinių apie darbinin
kų padėti Lietuvoje ir užsie
niuose. kels ir aiškins klausi
mus. svarbius jūsų buičiai pa
gerinti. pasistengs duoti jums 
sveiko skaitymo, kad galėtu
mėt bręsti savo reikalų supra
time. augti kultūriniai, sąmunė- 
ti kaipo savojo krašto piliečiai.”

Kaip matote, nors atsar
giai. bet aiškiai “Darbo Bal
sas” pasako laikiniems Lie
tuvos diktatoriams, kad dar
bininkų judėjimo jie nenu
slopins. Darbininkai in^a vir
šų visose didžiosiose pasau
lio valstybėse, paims jie vir
šų ir Lietuvoj. Fašistų dikta
tūra, tai tik laikinas reiški
nys.

Mes sveikinam naują mu
sų draugų laikraštį Lietuvoje 
ir linkime jam susilaukti tos 
dienos, kada Lietuvos darbo 
žmonės bus pilnas jos šeimi
ninkas.

Tuo tarpu gi mes patariam 
<avo draugams amerikie
čiams paremti “Darbo Bal
są” užsisakant jį Amerikon. 
Jo prenumerata metams A- 
merikoje kainuoja tik $1.50. 
Adresas toks: “Darbo Bal
sas.” Laisvės Alėja 19, bt. 6, 
Kaunaš. Lithuania.

Komunistų tarpe ta? su
kėlė didžiausią audrą. Tik 
pagalvokit: Sovietų atstovo 
moteris, atvykusi iš “pirmo- 

■ L- darbininką tėvynės,” ra
šo i buržuazinį laikraštį ir

DIKTATŪROS VAISIAI. scriįi buržuazijos gyveni- 
Mes jau rašėme pereitame Juk tai baisus prasižen- 

Keleivio” numery, kaip Ifca-: šį1®?5 ‘komunizmo tė-
lijos fašistai apvogė savo tė-ĮZiams!” 
vynę. Kalbėdama apie tą.pą- b* komunis 
tį skandalą Brooklyno “Vie- ti. kati Rusii< < 
nybė” teisingai pastebi, kad 
tai yra diktatūros vaisiai. Ji 
sako:

"Ten. kur neleidžiama pilie
čiams laisvai valdininkų kriti
kuoti. neišvengiamai turi atsi
rasti visokių šulerysčių ir skan
dalų. Jei Amerikoje, kur. regis, 
laikraščiai gali viešai rašyti, ką 
nori, nutinka tokie grobišiavi- 
mai, kaip Queens . valsčiuje 1 žmona. 
New Yorke. arba kaip Teapot • drauge Litvi nove, šluok ją e " > • a « • * V • 1 _ *1 _
Dome skandalai. Į kuriuos tapo 
net federalė valdžia įvelta, tai 
ką besakyti apie tokią šalį, kaip 
Italija, kur visus laikraščius 
cenzoriai redaguoja ?”
Tai yra visai teisinga pa

staba. Bet kodėl Brooklyno 
“Vienybė” niekad nedrįsta 
to paties pasakyti apie Lietu
vą? Juk Lietuvoje taip pat 
nevalia piliečiams valdinin
kų kritikuoti. Ir laikraščius 
tenai taip pat redaguoja ne 
redaktoriai, bet cenzoriai ir 
žvalgyba. O bet gi kalbėda
ma apie Lietuvą “Vienybė” 
tankiai pabrėžia, kad tokia 
“tvarka” yra geriausia.

“Keleivio” numery, kaip lta-£irnas

I

i

Baronų žemės tapo išdalin- i 
tos bežemiams ir mažaže-. 
miams bei kovotojams už de-; 
mokratinę Latviją.

Lietuvoje pasireiškė irgi 
tas pats. Po bolševikų vieš
patavimo Lietuvoje įsigalėjo 
klerikalinė dvarponių val
džia su Smetona ir Voldema
ru priešakyje. Kariumenė 
buvo vadovybėje beveik vi
sų tų kariškių kurie 1926 
metais padarė perversmą ir 
įvedė fašistinę tvarką. Jau 
tuomet jie paskandino daug 
darbo žmonių kraujuose ir 
pasiryžo nešaukti Steigiamo
jo Seimo ir neduoti karei
viams balsavimo teisių. Tik 
dėka Panemunės kariume- 
nės sukilimui 1920 m. Sme
tona buvo priverstas sušaukti 
Seimą ir pripažinti karei
viams žmogaus teises. Kleri
kalai, norėdami pavergti ma
ses, pakeitė savo kailį, pasi- 

i puošė. demokratijos plunks- 
■ ;-----darbo maSių

i vis tik turėjo 
[pravesti demokratinės tvar- 

Latvių demokratijos kova jkos principus, pravesti žemės 
prieš reakciją ir baronus. Į reformos įstatymą ir daug 
Po didžiojo karo, 1919 - -

metais radosi proga kurti . ^e(iau* prabėgo laiko, o 
savo savystovų gyvenimą vi-Į^k daug . įvyko atmainų, 
soms Pabaltės tautoms. Im-' Revoliucinių masių ūpas pa- 
perialistinės Vokietijos ar- rn?zu nes daug savo
mija priversta buvo palikti feikalas imu juos jau laike

LIETUVOS ŪKININKO NUOMONE 
* APIE DABARTINĘ PADĖTĮ.

"ku’nunizmo

i pradėjo rėk- 
valdininkai 

tuojaus tur: pasiliuosuoti 
nuo savo buržuikų pačių. Ru
sų komunistų “dvasios va- 
dzs”. .Jarosiavskij pareiškė, 

• kad komunistui verčiau vesti 
; krokodilių. negu buržuiką 
•moterį. O Berlyno komunis- 
[tų organas “Rote Fahne” 
reikalauja, kad Litvinovas 
tuojaus persiskirtų su savo 

•‘Šluok ją laukan,

laukan!” — šaukia tas laik
raštis.

■ •„! i* n ;nomis, beiLaiškas Is Kygos. [spaudžiami

perialistinės Vokietijos ar-

Pabaltės kraštus, o jos vieton 
iš rytų pradėjo slinkti nauja

mažu krito, nes daug savo

įvykusiu faktu. Bet dvarpo
niai ir kunigija pamažu pra-

senai aš gavau ' vius ir kartu žiaurius žmo- 
gero pažįstamo i nes. Karas taip pat išplėšia

Nelabai 
nuo savo F_ t___ . - - . r-
charakteringą laišką, kurio artimo meilę. Todėl šios auk- 
dalį norėčiau pal odyti vi<uo- ščiau paminėtos priežastįs 
menei. Charakteringas jis duoda pagrindo manyti, kad 
tuomi, kad rašo pasiturįs fašizmo idėja ir jo valdymo 
ūkininkas, nors nei vienos.sistema nėra taip tobula, 
dienos nebuvęs mokykloje, j kaip kad mano daugelis šių 
vienok pats per save daug .dienu reformų mėgėjų. Žmo- 
jasilavinęs, apsiskaitęs. Jo gus visuomet nori ko nors 
išvedžiojimai savotiški ir ne- siekti, o aukščiausias jo no- 
visur galima su jais sutikti, ras — tai gerai ir laisvai gy- 
vienok šimtą sykių sveikesni venti. Tai ar yra geresnis 
negu fašistų. Tad pasižiurę-i būdas gyventi, dirbti ir val- 
kit. Amerikos fašistukai, arįdyti, jei ne žmogus su žmo- 
caip Lietuvos ūkininkai žiop-^gum, tai žmogus per žmogų 
ii, kaip jus manot. Jis rašo:

“Dar šiek tiek minčių apie 
Jetuvos padėtį ir ateitį.

“Nors dabartinė vyriausy
bė ir jos šalininkai tiek per 
•aikraščius tiek per radijo 
viešai skelbia, kad valstie
čiai liaudininkai nėra patrio- 
:ai, kad jiems nerupi tautos 
gerovė, o tik viso pasaulio, 
jaugiau savo asmeninė gero
vė ; nors fašistai sakosi išve
siu tautą iš partinių rietenų 
.r iš rusiško rojaus; pagaliau 
paliuosuesią nuo bent kokios 
•evoliucinės minties, — vU- 
riena aš jų žodžiams netikiu. 
Taip pat netikiu naujausiai 
fašistiško valdymo si^emai. 
Ir štai delko: Lietuva yra že
mės ūkio šalis ir ji negali 
naudotis gamtos turtais, bet 
cik savo darbu-triusu; ir 
anksčiau ar vėliau gyventojų 
skaičius priaugs ir pasidarys 
daug, daug žemės žiurkių, 
kurios dėl mažiausio nepasi
sekimo žemės ūky gali pri
trukti žmoniško pragyveni
mo. Kaip žinome, kad alka
nam sutvėrimui rupi tik mai
stas, todėl tos žiurkės kasis ir 
eis visokiais budais prie tų 
sandėlių (turtuolių), kur yra 
sukrauta maisto pertekliai.

“Dabartiniai fašistai ir jų 
šalininkai 
kinti: ir turtuolį su dideliais 
pertekliais, ir darbininką su 
nuolatiniu turėjimu darbo. 
Ir vienus ir kitus jie stengia
mi auklėti tokioj dvasioj, kad 
nesidairytų aplink, nepro
tautų, o tik žiūrėtų savo pa
reigų. Tas iš dalies butų ge
ra, ir jei ne ta priežastis, bū
tent gamtos nesiskaitymas 
su žmonių norais, tai fašistai 
gal ir pasiektų nekuriam lai
kui savo tikslo. Bet kaip ži
nome, žmogus kovojo ir turi 
kovoti dėl savo pilvo, ir įieš
ko kelių palengvinti savo ko
vą. Taigi čia jau kyla abejo
nė ir dėl tos minties prisieina 
sukrusti ir paklausus praei
ties eiti į ateitį.

“Kaip neišsilaikė monar
chijos, taip neišsilaikys ko
munistų ir fasištų diktatūros 
vien tik dėl šios priežasties, 
būtent dėl smarkiai kylan
čios civilizacijos. Ir ištikru
jų’ Kas gali išdijsti sulaikyti 
itskiram žmogui protauti? !.. 
Mes jau žinome tas žmogaus 
orotu sukurtas civilizacijai 
kilti priemones. Suprantama, 
kad taip kylant civilizacijai, 
kartu auga ir smičius savys- 
ovių protingų, vergijos ne
kenčiančių žmonių. Ir nors 
visi fašistukai ir jų šalininkai 
tikisi ir gal nuo širdies linki 
žmonijai gerovės, vis vien jie 
;o nepasieks, nes jų idealiz
mas nesutampa su protau
jančio žmogaus mintimis. 
Tiesa, tokia mussolįpiška 
valdymosi sistema gali tęstis 
ir il$ai, bet tai nevisur ir ne- 
visuomet. Kas gali garantuo
ti, kad neatsiras kitas pro
tingas ir savystovus žmogus 
su daugiau patobulinta siste
ma ar su pavydu ir nekils 
prieš fašizmą? Kas gali ga
rantuoti, kad esant tokiam 
pavydžiam žmogui, pervers- #-----
mų sužavėtam, negali kilti (bet nemaža ir gydymo būdų, 
noras būti Kinijos generolu,!kurie nei kiek nesiskiria nuo 
o tuo atveju ar negali kilti šiandien vartojamų, žaizdų 
naminis karas?

“Mes jau žinom, kad kiek- atgal egiptėnams buvo žino^ 
vienas karas gimdo savysto- mas.

ir, visų nuomones derinant, 
'siekti to, kas žmoniška, o ne 
žvėriška.”

Tai sveika Lietuvos kai
miečio nuomonė. Aš, žinoda
mas lietuvį kaimietį, esu tik
ras, kad nei didžiausis des
potizmas jo nepalenks ir to
dėl man tik juokas, kuomet 
ir Amerikos nekurie laikraš
tukai garbina Lietuvos “re
formatorių” ir stengiasi įro
dyti, kad" Lietuvos liaudis 
jiems pritarianti.

Laiško autoriaus vardo 
skelbti negaliu, nes jis tuo
jau atsidurtų ten, kur man 
teko būti, t. y. “Lietuvos Si- 
byre,” Varniuose; vienok 
originalą siunčiu redakcijai.

J. Krukonis.
Straipsny paduotas nuo

rašas su originalu sutinka.— 
“Kel.” Red.

rūsį armija. Pabaltės valsty- dej0 O8?1.?"? valdzl°? v?ir<? 
•*. ir ten įsirioglinę pamažu eme 

santaroiu "kovth naikinti demokratijos užka- 
įplinuoui armija "avimus Kur masių apgauti 

ir vietos žmonių susidarę bu- nepasiseke _ _
riai iš ne visai patikimu ele- ter\’ Lietuvoje, • ginklu 
mentų, užėmė Pabaltės vals
tybių didesnę pusę, greit sa
vo netikusiais žygiais atstū
mė nuo savęs platesnes dar
bo mases. Gi baronai, dvar- 

j poniai ir dvasiški ja pamatę

MASKVA MAITINA AME
RIKOS KOMUNISTUS.

! Amerikos komunistai su- 
ibirėjo galų gale į keturias 
I frakcijas, kurios dabar veda 
j tarp savęs atkakliausią ko
vą. Ir besipešdami tarp sa
vęs jie pradėjo nesilaikkyti

bėms teko pergyventi naujas 
perijodas ;
Rusų nedisciplinuota armija

ir ten įsirioglinę pamažu ėmė

rinkimų dėka.

komunistinių paslapčių. Pa- žmonių atšalimą prie bolše- 
! vyzdžiui, trockinių frakcijos vikų tvarkos — griebėsi or- 
vadas Cannon. kuris nesenai ganizuotis ir traukti prie sa- 
buvo iš “kazionos partijos ^-ęs plačiąsias lieudies mases, 
išmestas, dabar iškelia aikš-įNuo darbo žmonių Įsisiuba-
ten sekretą, kad Maskva 
maitina Rusijos žmonių pini
gais apie 10 nuošimčių Ame
rikos komunistų partijos na
rių. Beveik visi jos vadai,

padarė fašistinį perversmą.
Gi Latvijoje baronai ūki

ninkų ir savo balsais pralin- 
dę į Seimą ir susitelkę tal
kon kunigus, rabinus ir po
pus, ėmė visu frontu šeimi
ninkauti ir reakcinę po
litiką krašte vykdyti. Daėjo 
net iki to, kad šįmet visa 
dvarponių, baronų, kunigų, 
rabinų ir popų šaika susitaru
si Seime — nutarė savo tal
kininkų baronų armijos da- 

kierikalinės d var-gyvius aprūpinti žeme, suly-

vimo apsiginti Latvijoje. Lie
tuvoje ir Estijoje susidarė re
akcinės. 1_________  ___  . _ _ -.
ponių valdžios. Latvijoje su- ginant teisėmis su Latvijos 
sidarė vokiečių baronų armi-. savanoriais kovotojais. Tas*. J - - - 1 - 7 O* VI Ct I V7 V IY1 MCt I VU cll 1111“ | «/

kurie garbina Staliną ir kei-ja, kuri vokiečių armijos Ii-;nutarimas, kaip perkūnas 
kia Trockį, gauna iš Mask-'kūčių padedama išvijo bol-'trenkė giedroje. Domokrati- 
vos “sendvičių.” ševikus iš Latvijos ir prade- n* a™

Nėra abejonės, kad ir lie-, jo valdyti kraštą. Pirmoje ei- 
tuvių komunistų vadukai Įėję paskandino kraujuose 
garbina Stalino rėžimą už darbo mases ir darbo inteli- 

“sendvičius. Trockio abroz- gentiją, kuri tarnavo bei rė
čius. jie nukabino nuo sienų ir (mė sovietų valdžią Latvijoje. 

; išmetė į šiukšlyną, nes jis jau Terorizavo visą demokratinę 
negali jiems “sendvičių” už- ’ . . - .
fundyt.

i

I

I

vos “sendvičių.

SAKO, BROSTVININKAI 
LEIDŽIA KOMUNISTŲ 

LAIKRAŠTĮ.
Argentinoje dabar eina du 

komunistų laikraščiai, “Ry
tojus” ir “Darbininkų Tie
sa,” kuriedu piaunasi tarp 
savęs, kaip dvi katės viena
me maiše. “Darbininkų Tie
sa” sako, kad “Rytojų” lei
džia žmonės, kurių tarpe esą 
net ir tokių, ką Lietuvoj bū
dami mokėjo ant svetimo 
arklio nujoti. Gi “Argenti
nos Lietuvių Balsas” sako, 
kad “Rytojaus” leidėjai 
daugumoje susideda iš brost- 
vininkų. Girdi:

“‘Rytojų’ leidžia 3 ar 7 as
mens pasivadinę Rytojaus Ben
drove. Tie visi ponai save vadi
na komunistais. darbininkų 
švietėjais ir kur tik kalba, tai 
vis visuomenės vardu.

“‘Rytojų’ leidžia: vargoni
ninkai ir zakristijonai, kurie 
buvo ištikimi kleboių ir jų gas- 
padinių bernai, rudeniui atėjus 
važinėdavo po kaimus rinkdami 
iš ūkininkų įvairias gėrybes, už 
kurias davusiems prižadėdavo 
dangaus karalystę, o atsisakiu
siems—gązdindavo peklos kan
čiomis; buvę žvalgybininkais, 
kurie nekaltus žmones įskųsda
vo policijai, kad jie yra bolševi
kai, by tik gavus atlyginimą.”

Kiek tame yra tiesos, mes

nė visuomenė dega neapy
kantoje. Latvijos savanoriai, 
kurių daugelis galvas padėjo 

, kovoje su baronų armija ties 
Vendenu ir Ryga, negalėjo 
pakęsti tokios gėdos, kaip 
kad jų sulyginimas su Nepri
klausomybės priešais. Todėl 

I savanorių karių sąjunga nu
tarė šiuo reikalu kreiptis į 
tautą. Šį reikalą remia taip- 
pat socialdemokratų partija. 
Tikimasi todėl, kad šių metų 

I ?*ugpiučio mėnesyje bus su- 
taliku bažnv^o*^riecJobs^(liuosu noru ir'dideliū''p^iį:-, rinktas pakankamas balsų 
vra iš viso svvene fr mirė ž*mu ^urėsi i putkus kovai skaičius, kad gautų teisę pra- 
1,800.000 miUonų kaUlik,. !P^ reak«iM- iš-! «®*». referendumą

įševikus iš Latvijos ir prade-,
' • a t 1 • ■» . T-k • • • 4

t

NORĖTŲ ŽINOT, KIEK 
KATALIKŲ YRA DAN

GUJE.
“Rytas” paskelbė, kad ka-

(visuomenę, kuri svajojo apie 
žemę ir laisvę, apie demokra
tinę tvarką krašte ir kuri no
rėjo pasiliuosuoti iš dvarpo
nių jungo. Bet plačiosios 
klarbo masės, revoliucinėje 
•dvasioje įsisiūbavusios greit

Darbo žmonės visur budė-

mirusių katalikų dabar yra 
danguje, o kiek jų pragare?

Ištikro, nejaugi “šventas 
tėvas” šitų statistikų neturi?

BOLŠEVIKAI NORI DUOT 
LITVINOVUI “DIVORSĄ.”

Maksim Litvinov yra vie
nas žymiausių sovietų Rusi
jos diplomatų. Jis yra žydų 
kilmės, bet gyvenęs ilgus me
tus Anglijoje, gerai vartoja
anglų kalbą ir yra vedęs ang-1 
lę moterį. Jis yra iš principo! 
bolševikas, bet ji, matoma,* 
Lenino škaplerių nenešioja. !

Taigi, šiomis dienomis ta-! 
voriščius Litvinovas buvoĮ 
su savo žmona Berlyne, ir. 
paskui jo moteris parašė sa->

'f ;

vo įspūdžius iš vokiečių sos
tinės į “Berliner Tageblatt.” 
Gėrėdamosi miesto gražumu, 
jo turtingomis krautuvėmis i 
ir švaria publika, gospoža 
Litvinova dar papasakojo 
savo įspūdžiuose, kaip jai 
patiko Berlyno Tiergarten 
(žvėrynas), kur šaunus po
nai su šauniomis poniomis 
jodinėja raiti šauniais ark-' 
liais. |

I**

Seniausias Medici
nos Raštas.

Bibliškasai Egiptas kas 
kartas mums atskleidžia se
novės mokslo duomenų. 
Egiptas yra šiaurinė Afrikos 
dalis. Tai nuostabi šalis. Ji 
laikoma civilizacijos lopšys. 
Iš ten prasidėjo mokslas, tei- 

nori visus paten- sės ir teisingumo supratimas; 
ten buvo matematikos ir ast
ronomijos pradžia. Paskuti
niu metu iškasenos ir pirami- 
dų urvų radiniai atskleidžia 
pasauliui iš žilos priešistori
nės senovės žinių. Amerikie
tis-Edwin Smitas prieš kelio
lika metų pas vieną egiptieti 
nupirko nežinomojo rašto 
rutulį. Niekas to rašto per
skaityti nemokėjo. Jis buvo 

parašytas egiptėnų raš
menimis. Smitui mirus,
jo įpėdiniai raštą atida- 
rus, jo įpėdiniai raštą atida
vė New Yorko istorijos drau
gijai. Ši ištyrus rado, kad 
raštas rašytas ant papiruso 
ir turi mažiausia 5,000 metų 
senumo. 3500 metų pirm Kri
staus, jis buvęs atnaujintas 
nauju rašalu. Rašalas buvęs 
padirbtas iš suodžių, kurie 
buvo sumaišyti alkoholiniu 
skystimu atskiesta guma. Pa
pirusas yra 13 colių pločio ir 
15 pėdų ilgio. Jame surašyta 
apie 400 įvairių ligų vardų ir 
jų gydymo būdų. Tarp šių 
receptų yra vienas, nurodąs 
“Kaip pajauninti seną.” Ra
štas su originalo nuotrauka, 
anglišku vertimu ir paaiški
nimais spausdinamas Oxfor- 
do Universitete ir šių metų 
gale, dviejuose tomuose bus 
išleistas.

Iš viso ko matyti, kad pa
pirusas buvo kasdien varto
jamas kaip medicinos moks
lo rankvedys. Nežinomas se
novės gydytojas, anuomet, 
kai žydai buvo 'nuvaryti į 
Egipto nelaisvę, jau šį papi
rusą turėjo savo knygyne. 
Tai galėjo būti 17 šimtme
čiui dar prieš Kristaus gimi
mą.

Papirusas pilnas piešinių 
su nurodymais įvairių sužei
dimų ir gydymo būdų. Daug 
jame yra mistikos, prietarų,

užsiuvimas jau 5000 metų



MEXICO, ME.
Ona Viticnė nubausta $25 

už vagystę.
Tūlas laikas atgal Valei

kienė čia nupirko savo vai
kams 3 maudymosi kostiu
mus ir visi trįs buvo pavogti. 
Pirma pavogtas vienas, pas
kui antras, ant galo trečias. 
Kaip tik kostiumą padžiauja 
ant virvės, taip jis ir prapuo
la.

Džiaudama paskutinį kos
tiumą Valeikienė išgudrėjo. 
Ji išardė vieną siūlę ir įsiuvo 
tenai balto šilko. Pakabino jį 
ant virvės, ir jis tuoj dingo.

Valeikienė kreipėsi į po
liciją, ir gavo varantą iškrės
ti Onos Vitienės namus. Vi- 
tienė gyvena gretimose dury
se. Policija padarė tenai 
kratą jieškodama pavogtų 
maudymosi kostiumų. Vitie- 
nė parodė jų keliatą, bet jie 
buvo kitokios spalvos. Vie
nas buvo lygiai toks, kaip tas 
paskutinis, į kurį Valeikienė 
įsiuvo šilką, bet ir jis buvo 
kitokios spalvos. Valeikienės 
kostiumas buvo raudonas, o 
čia rudas. Apsižiūrėta, kad 
jis buvo nudažytas. Išardyta 
siūlė — ir tenai pasirodė Va
leikienės įsiūtas šilkas. Yitie- 
nė tuoj buvo areštuota. Teis
me betgi prie kaltės ji nepri
sipažino. Ji teisinosi radusi 
tą kostiumą ant “dumpų.” 
Rumfordo teismas betgi už
dėjo jai $25 pabaudos už to 
kostiumo pavogimą. Vitienės 
advokatas apeliavo į aukš
tesni teismą, kuris bus rug
sėjo mėnesy. Tuo tarpu Vi- 
tienė pastatyta po $100 kau
cijos. Rep.

KEENE, N. H. 
Gražus miestelis.

Tai puikiausis miestas, ku
rį man teko užvažiuoti. Gat
vės plačios, šaligatviai ce
mentuoti net lig užmiesčio; 
tarp gatvės ir šaligatvių eina 
ruožai gražiai nuplautos žo
lės. Gyventojų yra 12 tūks
tančių; yra 18 pradinių mo
kyklų. Dirbtuvių randasi 52. 
Taipgi yra apsigyvenusiu ir 
musų tautiečių apie 20 šei
mynų. Yra ir gerai prasigy
venusių, turi nuosavus na
mus, kiti ir farmas, ir neblo
gai verčiasi. Lietuviai, matyt, 
gražiai sugyvena. Apie 3 mė
nesiai atgal susitvėrė SLA. 
kuopa, kuri jau surengė 2 
piknikus. Birželio 23 d. turė
jo pelno 63 d. su centais. 
Antras piknikas buvo 21 lie
pos, pelno nesužinojau. Vie
tiniai žmonės labai manda
gus ir draugiški. Daugiausiai 
atsižimi savo darbštumu

WHITE HAVEN, PA. 
Parako sprogimas 

dirbtuvėj.
Peerless Povder Co. dirt)-,grafas Zeppelinas. Tik gaila 

tuvėj anądien įvyko didelis esą, kad to jauno ir energin- 
parako sprogimas. Du darbi- Į go vaikino žygis nebus įrašy- 
ninkai buvo sužeisti; vienas tas į pasaulinius sporto Te
buvo taip pritrenktas, kad < kordus.
per 3 valandas negalėjo kai- į “Detroit News,” kurį 
fyėt. Tai atsitiko 3 rugpiučio, mums prisiuntė drg. F. La- 
4 valandą subatoj po pietų, jvinskas iš Detroito, turi įdė- 

Panašus atsitikimas čia jęs Normanto ir paveikslą, 
buvo jau pora sąvaičių atgal. Jis turi malonų inteligentišką 
Tuomet buvo 2 užmušti ir 4, veidą, dideles gražias akis, 
sužeisti. T. Bruzgulis, nusiskutęs, amžiaus turįs 28

KINIEČIAI MUŠASI _________ _
Tarp kiniečių organizaci-. labai sunku kovoti su upės 

jų arba taip vadinamų “ton-'srove 
gų” prasidėjo mirtina kovaJ"------------------------------------
Ir toji kova apima ne vien DA VIENAS KALĖJIMAS 
tik Bostoną, bet visą Ameri- Į SUKILO.
ką. Nev Yorke keli kiniečiai Pereitą sąvaitę buvo d a 
paskutinėmis dienomis buvo vienos kalinių riaušės Jung- 
nušauti. Vienas ar du buvo tinėse Valstijose. Šį sykį ban- 
užmušti Bostone. Pereitą są- dė pabėgti 400 kalinių Kan- 
vaitę policija padarė Bosto-sas valstijoj. Jie dirbo ka- 
no kiniečių kvartale daug 
kratų jieškodama ginklų ir 
įtariamų kiniečių, kurie esą 
pabėgę iš New Yorko po įvy
kusių tenai užmušėjysčių. 
Kova tarp tų kiniečių organi-

•• • • • • « , e_ d- 0 'f • I*1 vUIllUllI V volu oUolAU“

zacijų ėjo ir seniau, bet ke- trečia? sunkiai sužeistas, ir lė su kitu automobilium ir ju
liais pastarais metais buvo trįs pabėgo. Kiti sustojo, ka-Įvežimas apvirtęs užsidegė, 
apsistojusi. da sargai pradėjo šaudyt. 'šeši kiniečiai sudegė.

Normantą! Nepa- [)ĄRBQ SUTARTIS.
prastas Plaukikas.

Į
i

“Pradėjo plaukti Kanadoj, o 
pabaigs Lietuvoje.”

Šitokiu antgalviu Detroito 
dienrašty, “Detroit News,” 
7 d. rugpiučio tilpo ilgokas 
straipsnis apie lietuvį imi
grantą, kuris bandė iš Kana
dos perplaukti per Detroito 
upę i Jungtinių Valstijų pu-

šitas nelaimmga? imigran
tas vadinasi Feliksas Nor
mantas. Jis atvyko iš Lietu
vos į Kanadą pereitais me
tais. Per 8 mėnesius jis išbu
vo tenai be darbo. Gyvenda
mas East VVindsor mieste, 
Ontario provincijoj, pasta
ruoju laiku jis tankiai žiurė
jo per Detroito upę i Detroi
to miestą ir svajojo, kaip te
nai dasigauti. šmugelninkai, 
kurie gabena ateivius kont
rabandos keliu, reikalauja 
už pervedimą per sieną po 
$150 ir pinigus reikia užmo
kėti iš kalno, o Normanto ki- 
šeniuje buvo jau tik $12. 
Taigi musų Normantas nu
tarė pats plaukti Amerikon. 
Jis nusiavė savo čeveiykus, 
nusivilko viršutines drapa
nas, surišęs viską Į krūvą už
sidėjo ant pečių ir nėrė i šal
tą vandenį.

Tai buvo nakties laiku.
Upė toj vietoj labai plati 

ir labai srauni. Normantas 
plaukė 4 valandas ir negalė
jo Amerikos pasiekti. I tas 
keturias valandas vandens 
srovė nunešė jį 4 mylias i ry
tus nuo tos vietos, kur jis 
pradėjo plaukti. Jis priplau
kė tarptautinę platfoimę 
upės saloje, iš kurios Kana
dos darbininkai keliauja į 
Jungtines Valstijas, ir užlipo 
ant jos pasilsėti. Jo kojos bu
vo sutinusios, rankų musku
lai pamėlynavę, iš drapanų 
čiurleno šaltas vanduo. Nor
mantas sunėrė rankas ant 
krutinės ir norėjo pasilsėti. 
Gal paskui jis vėl butų ban
dęs plaukti Amerikon, ir gal 
butų perplaukęs, o gal butų 
ir nuskendęs; bet tuo tarpu 
laivelis atvežė tenai buri dar
bininkų ir laivelio kapitonas 
padavė Normantą imigraci
jos valdininkams.

Normantas angliškai ne
kalba, todėl buvo surasta lie
tuvė moteris, kuri išguldė jo 
pasakojimus valdininkams, 

i Patyrę, kad Normantas yra 
j nevedęs ir kad ne imigrantų 
kontrabandininkai jį čia iš- 

, 'metė, valdininkai nutarė
drg. F. Morkūnas ir drg. Pet-. Normantą tuoj deportuoti 
ronė Svarčienė. Tai labai pa- j Kaunan. ‘ Todėl Detroito 
girtina. Darbuokites, drau-Mjenraštis ir sako juokais, 
gai, ir toliaus, nes jums seka-...........................
si. Senas Šiaučius.

kad lietuvis Normantą? su- 
■ mušė visus pasaulinių čempi- 
jonų rekordus, nes pradėjo 

i plaukti iš Kanados, o pa- 
i baigs Lietuvoje, ko negalėtų 
, padaryt nei Lindberghas, nei 

metus. Per vertėją jis pasakė 
valdininkams, kad jam buyo 

srove.

sykloj netoli Lansingo, ir 
kaip tik 4 valandą po pietų 
juos iškėlė viršun, jie tuo- 
tuojaus pakėlė riaušes, puolė 
savo sargus ir leidosi bėgti. 
Du kaliniai buvo nušauti

Algos mokamos sulig su
tarties. Sutartys daromos žo
džiu arba raštu tarp darbi
ninko ir darbdavio. Algų rei
kaluose privalu žiūrėti origi- 
nalin kontraktan. Svarbu, 
kad asmuo, apsiimantis kokį 
darbą atlikti, aiškiai supras
tų sutarties sąlygas. Kontrak
tas padarytas žodžiu yra ly
giai geras kaip ir raštu.

Kuomet asmuo apsiima 
dirbti kitam, ypatingo dėme
sio turi atkreipti į tai, kiek jis 
gaus, kiek darbo turės atlik
ti, kiek laiko dirbs ir kitas są
lygas, kurias jis turės išpil
dyti. Jisai aiškiai turi supras
ti, kokios jo teisės ir kas atsi
tiks, jei jis tos sutarties neiš- 
pildys. Viską iš savo pusės 
padarius, galima tikėtis ma
žiau nesusipratimų bei var
go.

Kiekybė mokesties yra 
svarbus dalykas. Šiuo klausi
mu gali susitikti su valstybės 
Įstatymais. Yra galimybių 
susitikti ir su darbininkų uni
jos teisėmis. Gali būti klausi
mai ar mokestis bus nuo “Sta
kių” ar už tam tikrą laiką — 
mėnesi, sąvaitę, dieną. Tas 
sutarty būtinai turi būti pa
žymėta. Neprošalį prieš da
rant sutarti pasitarti su advo
katu ar legalės pagelbos 
draugijos (Legal Aid So- 
cietv).

Kol darbas eina sėkmin
gai, jokių nesusipratimų ne- 
iškįla, sutartis nesvarbus da
lykas. Bet kuomet susidūrus 
su nesusipratimais ir nemalo
numais, darbininkui teks pa
tirti, kieno pusėje yra tei
sybė, gali kilti keblumų 
dėl tinkamo ar netinkamo 
darbo atlikimo, dėl sulaužy
tų ar pražudytų įrankių, dėl 
laiko nutraukto nuo darbo ir 
dėl daugelio kitų dalykų. Ga
li kilti tokių klausimų:

Ar darbininkui reikės už-

LIAUDIES TAMSUMAS— 
DIKTATŪRAI PA

GRINDAS.
Šių metų birželio mėn. 

28—30 d. Vienoje įvyko mo
kytojų profesinių sąjungų 
kongresas. Šiame kongrese 
paaiškėjo, kad fašizmui ir 
diktatūroms palanki dirva 
yra tik ten, kur yra didelis 
analfabetų skaičius, o demo
kratijai gera dirva ten, kur 
aukštas apšvietimas ir kultū
rinis žmonių gyvenimas.

Demokratinėje tvarkoje 
yra analfabetų:

Vokietijoje............0.015^
Šveicarijoj ............ 0.09
Danijoj...................0.20
Švedijoj ................0.24
Anglijoj ................ 1.00
Olandijoj ..............2.10
Francuzijoj........... 4.00
Belgijoj ................ 7.87
Diktatūros tvarkoje yra 

analfabetų:
Bulgarijoj............ 26.58
Italijoj ’................ 30.72 ”
Lietuvoj apie ....... 40.00 ” 

. Jugoslavijoj........ 55.92 ”
Rusijoj ................61.10 ”
Ispanijoj ...........  68,20 ’’
Šie skaitmens ryškiai me

tasi kiekvienam į akis. Kur 
tamsuma, ten masių skurdas 
begalinis, o didele prabanga 
turtingųjų. Kur tamsa ten 
fašizmas su diktatūra bujo
ja, o kur apšvieta ten demo
kratija. B—•.

LIETUVOS UNIVERSITE
TĄ BAIGĖ 68 GYDYTOJAI

Nuo 1925 m. iki šiol Lietu
vos universiteto medicinos 
fakultetą baigė ir gavo dip
lomus 68 gydytojai, 42 dantų 
gydytojai, 18 farmaceutų ir 
12 veterinarijos gydytojai. Iš 
viso 140 asmenų.

SUDEGĖ 6 KINIEČIAI.
Sacramento, Cal. — Par

tija kiniečių čia grįžo auto- 
mobilium iš vestuvių, susiku- 

ia

mokėti už įrankius, > ’ > 
jis savo neatsargumu 
žė ?

Kiek Irik ? .- 
pusė turi duoti, ncr.'n 
tį sulaužyti?

Ant kiek darbiniu 
nepildyti darbdavį 
mų?

Galutinų atsakymų i ; 
klausimus duoti negalima 
Atsakymai daugiausia pri 
rėš nuo sutarčių ir vietos ar 
linkybių. Daugely atsitiki' 
darbininkas už sulaužą 
atsako. Bet jei darbdavy - 
anksto nepranešęs atuT 
darbininką, jis turi užr
už visą laiką, kuriam darbi
ninkas buvo samdomas. Jei 
darbininkas apleidžia darbą 
pirm laiko, iškalno neprane
šęs, tai jis negaus pilnos ai 
gos, o kai kuriuose atsitiki- ; 
muose gali negauti ir užmo
kesčio už išdirbtąjį laiką.

Iš to matoma, kaip svarbu 
suprasti sąlygas pradžioje 
darbo.

Dabar prieiname prie 
klausimo: ką daryti, jei alga 
neišmokama? Jei to priežas
timi yra samdininkas, tokiam 
atvėjuje sunku ką padaryti 
Bet jei samdytojo (darbda
vio) kaltė, tam galima rasti 
keletą išeičių. Pirmiausia 
reikia nueiti pas 'darbdavį ir 
pareikalauti mokesties. Jei 
neišmokama, sužinoti delko. 
Pasitarimais dažnai prieina
ma prie teigiamų išdavų.

Jei pirmuoju keliu nebus 
nieko neatsiekta, mokestis 
negauta, tuomet reikia žiūrė
ti, ką sako tuo klausimu val
stijos įstatymai. Nekurtose 
valstijose įstatymais neatsi
lyginusieji yra baudžiami. 
Kitose gi valstijose Darbo | 
Komisionieriams pavesta šie 
dalykai spręsti. Beveik kiek
vienoj valstijoj įstatymai ki
tokie, todėl prieš darant kokį 
nors žingsnį, reikia juos su
žinoti. FLIS.

JIS PASAKĖ:
“Aš daugiau pasidžiaugsiu jus 

muzika būnant toliau."

JIS MANĖ:
"Aš niekados neisiu taip artiJ
prie jus šiltoje dienoje."

Bet mandagumo dėlei,

t
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Da vieną garbintoją prarado Janete 
vien tik dėl “K.K.”

(Kūno Kvapo)

"Dabar aš žinau Kvapats atsiranda neti
kėtinai. Mus kūno skylutės vien vai išleidžia 
per dieną—apie kvortą išmatų—kurios bū
na priežastimi atsidavimo.

“Tad Lifebuoy dabar mano vienintelis toi- 
leto muilas. Iras myliu jį! Joks kitas toileto 
muilas nepadarė mane taip pilnai, visapusiš
kai švaria—ir saugia—kaip Lifebuoy Jo 
gaivinančios. antiseptiškos pOtos išvalo sky
lutes taip giliai, ir ‘K. K.’ yra negalimu.

"Lifebuoy, taipgi užlaiko mano odą skais
čia Jis taipgi tikras sargas nuo gemalų. 
Lifebuoy malonus, tikrai-švarus kvapas, ku
ris nusiplauna betrinant, tas priparodo kad 
jis valantis.
LEVER BROTHERS CO , Cambridge. Mass.

K
OKS kartus apsivilimas buvo šiame 
vakare!

Allen buvo gana mandagus B'' kaip ners, 
Janetė žinojo, kad ji nepadarė gero įspūdžio 
ant naujo jos garbintojo.

Kame priežastis? Janetė negalėjo supras
ti. Bet dabar nėra “K. K ' - kūno kvapas jos 
populiariikumo daugiau nežemina leiskit 
jai pasakyt jums ka ji sužinojo apie ta pa
salą priežastį ir lengva prašalint jį, 
kad prakaitavimas neat.-id >

šilčiausiam ore—dabar nėr K. K.
"Kaip kiekvienas, a- praketuoju daugiau 

vasarą. Bet aš niekad ne>-apnu<Ju kad esu 
kalta dėl ‘K. K.’

5*! f LIFEBUOY
Tamprios antiseptisko* p’1 

g tos duoda švelnu 
Į švelnina Oda 

Jūsų aptiekoj —

Lifebuoy
HEALTH SOAP. z 

sustabdo kūno kvapą

• • •

Ncw Yorko Miestas Skaičiuose.
F ik Nev Yorke gyvena 

6,963,000 žmonių.
New Ycrko pirklių draugi- 

i : i-I-o knygą “The Story 
’ ‘v York today’,” kuri pa- 
;!a tekių skaičių apie

plotą. Per metus iš tų farmų 
gaunama 3,500,000 dol. ver
tės produktų. Pastaruoju lai
ku fanuos pradėjo sparčiai 
nykti, nes žemė pasidarė la
bai brangi.

Nev Yorko gyventojai pu- 
a. kas keturios mi-įtinai važinėjasi. Paprastą 

i dieną Nev Yorko gatveka- 
riai, požeminiai keliai, tram
vajai ir autobusai turi apie 
9,000,000 pasažierių. Apie 
59,200 žmonių kas dieną va
žiuoja autobusais.

Normališkai kasdieną 
mieste važinėja 23,628 auto 
taksi.

Nors užregistruota yra 30,- 
629 auto taksi, bet apie 7,000 
jų yra taisomi arba nėra nau
dojami.

1928 m. pabaigoj mieste 
buvo užregistruota 955,613 
automobilių, iš kurių 752,- 
652 buvo pasažieriniai auto
mobiliai, 158,788 komerci
niai trokai ir 45,173 
omnibusai. Spėjama, kad 
šiais metais tas skaičius žy
miai padidės.

Viso Nev Yorke 4,702 an
gliškų mylių gatvių, iš kurių 
28,687 angį, mylios yra grįs
tos, o 1,833 negrįstos.

Kasdiena geležinkeliais į 
Nev Yorką atvyksta 500,000 
žmonių.

Kas sekunda čia telefo- 
nuoja 190 žmonių.

Per 24 valandas mieste 
įvyksta 8,233,000 pasikalbė
jimai telefonu. Su artimais 
miestais pasikalbėjimo tele
fonu skaičius siekia 508,000, 
o su tolimiausiais — 34,383.

Jeigu telefonų vielos butų 
ištiestos, tai šios sudarytų 
8,367,000 mylių. Jų užtektų 
pravedimui 35 telefonų lini
jų tarp žemės ir mėnulio.

Spalių 1 d., 1928 m. New

] (

nu ės ir šešios sekundos gimė 
vaikas — viso 126,322. Tais 
pat metais apsivedė 62,424. 
Tečiaus visi negali apsivesti, 
nes Nev Yorke kur yra 6,- 
965,000 gyventojų, moterų 
va 15.000 daugiau, kai vy
rų. Per mėnesi padidėja apie 
3.>99 gyventojai, daugiausia 
prisideda imigracija. 1928 
metais per Nev Yorką atva
žiavo 291,104 ateiviai. New- 
yorkiečiai per dieną suvarto
ja apie 3.500,000 tonų mais
to. vidutiniškai kiekvienas 
vyras, moteris ir vaikas per 
metus sunaudoja maždaug 
1.000 svarų maisto. Pieno 

i kas diena yra sunaudojama 
2.659,632 kvortos. Sveikatos 
Departamentas apskaičiuo
ja, kad per dieną yyra suval
goma 7,000,000 kiaušinių, 
kasdieną išgeria 875,000,- 
000 galionų vadens, kiekvie
nas žmogus 145 galionus per 
metus. Maistui pristatyti rei- 

: kalinga 1,500 vagonų kas 
i dieną. Sustačius tuos vago
nus vienas prie kito, jie suda
rytų dvyliką angliškų mylių.

Nev Yorkas per metus su
naudoja 21,000,000 toų ang
lies, įskaitant 13,000,000 to- 

į nų, antracito, kuris yra nau
dojamas namų šildymui. Bi
tuminės anglies Nev Yorkas 
suvartoja 8,000,000 tonų.

Maisto produktų ir įvairių 
I gėrimų Nev Yorke per me
ntus pagaminama už 600,000,- 
000 dolerių.

Nev Yorko miestas savo 
ribose turi 810 farmų, kurios 
užima 20,000 akrų žemės 

Yorke buvo priskaitoma 
681,818 trobesių, iš kurių 
277,118 buvo vienai šeimai 
namukai, 143,534 dviem šei
mom, 121,557 apartmenti- 
niai namai be keltuvų ir 3,- 
970 viešbučių ir didelių 
apartmentinių namų.

Mieste randasi 89,263 ga
ražai ir tvartai automobi
liams ir arkliams. Sulig vė
liausiu apskaičiavimu New 
Yorke yra 50,000 arklių.

Nev Yorkas turi 800 teat
rų, kuinuose gali tilpti 850,- 
993 žmonės. Ligoninių ran
dasi 138, kurios turi patalpų 
33,535 pacientams.

Nev Yorkas turi 250 vieš
bučių, kurie gali suteikti pa
talpas 200,000 žmonių.

Didžiausiame trobesyje 
(Eųuitable) kas dfeną ran
dasi 12,000 žmonių. Ęe to, 
kas dieną jis susilaukia 50,- 
000 lankytojų.

Nev Yorkas turi "keturis 
milžiniškus tiltus, kurie jį su
jungia su Brooklynu. Per 
tuos tiltus kasdieną prava
žiuoja apie 195,000 automo
bilių.

Nev Yorkas turi 927 pra
džios ir aukštesnes mokyk
las, iš kurių 263 yra parapiji
nės mokyklos.

Tos mokyklos turėjo 38,- 
433 mokytojų ir 1,190,000 
mokinių.

Šiais metais mokytojų al
goms paskirta 111,017,364 
dolerių.

New Yorkas turi 37 aukš
tojo mokslo įstaigas, į kurių 
skaičių įeiną bendro mokslo 
kolegijos ir universitetai. 
Vien tik medicinos mokyklų 
New Yorke randasi aštuo- 
nios.

New Yorke randasi 1,584 
bažnyčios, kurių vertė siekia 
286,000,000 dolerių.

Medicinos Akademijos ap
skaičiavimu, Nev Yorke 
praktikuoja 11,575 daktarai 
ir chirurgai. Vadinasi, kiek
vienam daktarui tenka 524 
žmonės.

Iš Nev Yorko uosto kas 
mėnesį išplaukia į kitas šalis 
apie 500 laivų. Per tą uostą 
pereitais metais buvo impor
tuota $1,949,982,707 vertės 
prekių, o eksportuota 1,769,- 
684,571 dolerių vertės dirbi
nių ir žaliavos.

Per dešimtį metų New 
Yorkas išleido statybai 4,- 
116,725,400 dolerių.

Nev Yorkas pagamina 
vieną dešimtąją dalį visų A- 
merikos dirbinių. Sulig 1927 
m. apskaičiavimu ten buvo 
27,062 dirbtuvių, kurios 
samdė 552.507 darbininkus. 
Tiems darbininkams buvo iš
mokėta 904,646,427 dol., o 
dirbinių jie pagamino 5,722,- 
701,259 dol. vertės.

Vidutiniškai imant, darbi
ninkas čia uždirba per metus 
1,637 dolerius.

Nev Yorkas turi 38 valsti
jos bankus, 56 nacionalius 
bankus, ir 38 taip vadinamas 
“trusto” kompanijas, — viso 
132 banku, su kapitalu 663,- 
976,800 dolerių. Šių metų 
pradžioje jie turėjo 9,851,- 
833,200 dol. indėlių. Visų 
bankų resursai šių metų kovo 
mėnesyje siekė 13,017,328,- 
800 dolerių.

Nev Yorko metropolyje— 
kuris užima 3,765 ket. angliš
kų mylių, gyvena 9,500,000 

! žmonių, arba dvyliktoji da- 
i lis visų Amerikos gyventojų. 
•Londonas 1921 m. turėjo 
apie 7,480,201 gyventoją.

New Yorko turtas siekia 
7,133,817,310 dolerių. Mies
to metinis biudžetas pereitais 
metais buvo 538,928,697 dol. 
Skolų New Yorkas turi 1,- 

1881,740,963 dol. ir per metus 
1 išmoka $75,000,000 nuošim- 
Ičių. Mokesnių pereitais me- 
i tais surinko 441,357,774 do- 
llerius. “N.”

-j
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—Tavo protestų niekas 
neklausys, tėve.

—Vistiek, vaike, aš galiui 
bečyt iš pusės dolerio, kadi 
vaisko jus nepakasavosit, ba 
visi generolai bus tam prie
šingi. Ir į ką gi tai butų pa- 
dabna, kad, daleiskim, Lie
tuvoj vaisko nebūtų? Juk ta
da ateitų kokie bolševikai ir 

paėmė valdžią į savo rankas, nuverstų valdžią.
Ar da ne piauna kunigų? —Lietuvoje, tėve, pati ar-

—Tur būt tau galvoj nege-' mija nuvertė valdžią. Taigi 
rai, tėve! Kodėl socialistai valdžiai ji pavojingesnė d a 
turėtų kunigus piauti? Juk ir už bolševikus.
jie ne žmogžudžiai. : —Sakyk sau ką nori. Mai-

—Na, o kryžius pakelėse ke, bet man jūsų partija ne- 
tai jau turės išlaužyt, ba jau patinka. Ji buntavoja žmo- 
tokia jų viera. • nes prieš valdžią ir prieš Die-

—Kad Anglijoj kryžių vą.
pakelėse niekas ir nestato,1 —Jeigu valdžia skriau-
tėve. džia gyventojus ir dangstosi

—Ar tai tenai visi bedie- Dievo vardu, tėve, tai prieš 
viai gyvena? i tokią valdžią reikia agituoti.

—Ne bedieviai, bet anglai Ją reikia nuversti ir išvyti 
yra apsišvietę žmonės, į vėl- kur pipirai auga, 
nią netiki, todėl ir kryžių ne-' 
stato.

—Tai tokiu spasabu, vai
ke, tenai cicilistams nėra kas 
ir veikti.

—Tu, tėve, jau baigi am
žių gyventi, o vis da nieko 
nežinai. Socialistams rupi ne 
kryžių laužymas, bet darbi
ninkų gyvenimo palengvini
mas ir karo pavojaus praša- 
linimas.

—Jeigu taip, tai jie nėra 
tikri socialistai, Maike. Aš 
žinau, kad tikri socialistai 
yra bedieviai. Jie tuojaus 
piauna kunigus ir kryžius 
laužo.

—O ar tu žinai, tėve, nors 
vieną toki socialistą?

—Šiur, Maike! Jie visi to
kie!

—Ar gali pasakyt man 
nors keliatą jų vardų?

—Vardų aš nežinau.
—Ar gali pasakyt, kur so

cialistų partija papiovė nors 
vieną kunigą?
—Bet kam tu čia dabar ma

ne taip klausinėji. Maike? 
Juk aš ne spaviednės pas ta
ve atėjau.

—Neišsisukinėk, tėve. Pa
sakyk man. kur socialistai 
papiovė bent vieną kunigą?

-—Olrait, Maike, jeigu jus 
kunigų nepiaunat ir bažny
čių negriaunat, tai ką jus 
darot? ,

—Aš tau sakiau, tėve, ką 
socialistai daro: kovoja už 
geresnę tvarką. Anglijoj pa
ėmę valdžią socialistai tuo
jaus pradėjo daryti spaudi
mą į kitas valstybes, kad jos 
sumažintų armijas. Toliaus 
jie reikalaus ir visai panai
kinti karo jėgas.

—Na, jau to tai jus nepa
darysit, Maike. Aš pirmuti
nis prieš tai užprotestuosiu.

—Na, pasakyk, Maike. kas 
girdėt po platų svietą?

—Tuoj, tėve, vasara baig
sis; tau reikės šiltesnio žipo- 
no.

-Tą ir aš pats žinau, vai
ke. Aš norėjau, kad tu man 
pasakytum ką nors nauja. 
Ve, pasakyk man, ką dabar 
Anglijos eieilistai daro, kaip

mirti. Bet tuo pačiu laiku li
goninėj mirė mergina vardu 
Rosa Jancu. kuri buvo sun
kiai sužeista automobiliaus 
nelaimėje. Daktarai tuojaus 
sujungė jos rankos krauja
gyslę su to vyro rankos krau-

Noliečių kaime, Ariogalos 
valsčiuje, Lietuvoje nesenai 
pasimirė Eugenijus Venslo- 
vas. Jis apylinkės žmonių bu
vo gerai žinomas “Augie- 
niaus” vardu.

Jo gyvenimo pradžia ir

Niekas ligi šiai dienai nėra dujas. Molekulė yra tai ma- 
tiksliai nusakęs, kas tai yra žiausia medžiagos dalelė, te- 
medžiaga. Galima pasakyti čiau ji nėra nedali. Molekulė 
tik tiek, kad medžiaga, arba galima suskaldyti dar į ma- 
materija yra tatai, iš ko su- žesnes daleles — atomus, ku-

Jo gyvenimo pradžia ir darytivisikunai(gyvosiosirriejaunebustapatimedžia- 
in.; kr-umn ^^dus galas priverčia kiek- negyvosios gamtos). Nėra ga, o tik atskiria, sudėtine 

įan^ Tietnniiiii- vien4 susidomėti ir pagalvo* dar moksle nusistovėjusios jos dalimi. Vienodi atomai,
jam Jjs tuojau, sustiprėjo ti; k(X]el mu$ų visuomenė tiesos .......................
ir dabar yra vilties, kad pa- kai kuriuos - 
sveiks.

____  apie materijos pra-jungdamiesi i molekules, su- 
žmones taip at- džią ir sudėtį. ‘ daro paprastus, nesudėtinius

a > • stumia, paniekina, jog rodos! Ligi Dvidešimtojo amžiaus kunus, kaip pav. geležis,
Viščiukas su keturiom jie be reikalo “ašarų pakai-' pradžios moksle vyravo mo-'auksas ir tt.; jeigu gi atomai, 

kojom ir trim sparnais. nėje’ atsirado. i lekulų—atomų teorija. Šita ‘ sudarą kūnų molekules yra
Kunigai sako, kad Dievas Augienius gimė dar tais teorija sako, kad visokia me-nevienodi. Įvairialypiai, tai 

tvarko visą pasaulį ir niekad kada paprasto “r"' z—iš 1 1 ”
nepadaro klaidos. Bet šiomis. P°niško kraujo’’ žmogaus as- čių, nematomų dalelių— 
dienomis jis vienam vištinin- j- i,,. —
ke padarė “misteiką.” Tai jkoma ne aukščiau kaip gy- džiagoje labai arti viena nuo rio 
buvo Californijoj, netoli i 
Cutler miestuko.
tenai nuėjo į savo vištininką 
ir rado tik ką išsikalusį iš 
kiaušinio viščiuką, kuris ne
buvo nei viščiukas, nei du 
viščiukai, nes turėjo keturias 
kojas, tris sparnus ir dvi gal
vas, bet tik vieną kūną. A. E. 
Tatum padėjo šitą keistą su
tvėrimą į alkoholį.
Viesu/as išdrabstė žuvis 

iš ežero.
Šiomis dienomis per Pine 

Lake ežerą Wisconsino vals
tijoj perėjo toks smarkus 
viesulas, kad vandenį nešė iš 
ežero stulpais ir debesiais. 
Daugybė žuvų išdrabstyta 
po laukus per kokią mylią 
nuo ežero. Lydekos ir salmo- 
nai po 40 colių ilgio voliojosi 
ant farmų.

Voras smaugia ka- 
narkas.

Woodland. Cal. — šiomis 
dienomis pas Mrs. Burland 
čia pastipo jos numylėta ka- 
narka, kuri buvo išgyvenus 
jau 12 metų. Vėliaus da ke
lios kanarkos buvo rastos ne
gyvos. Paaiškėjo, kad tuos 
paukštelius pasmaugė dide-

kojom ir trim sparnais, nėję atsirado.

” Tai 
netoli 

Farmerys
I

ne džiaga susideda iš mažuty-! ir tie kūnai vadinasi sudėti- 
„ ____ „...x -mo-niais, kaip pav. geležies ru-

menybė buvo paminta ir lai-,lekulų. Jeigu tos dalelės me- dis, žalvaris, — geležies, va- 
? ~ \ o-z- --- — — -  ______________ J ir deguonies junginiai,
vulio. Noliečių visas kaimas kitos ir jų savitarpinė pri- Medžiagos molekulės, nežiu- 
tada ėjo baudžiavą į Pagojo traukiamoji jėga didelė, tai rint ar tai butų kietų, skystų, 
dvarą. Po 1864 m. sukilimo, ;jos sudaro daiktus, vadina-ar dujinių kūnų, nuolatos 
baudžiavą panaikinus, netei- mus kietaisiais kūnais, jeigu šioj ar toj krypty juda. Vidu- 
sybių ir skriaudų daj-dau- savitarpinė dalelių jėga ma-kiniškas oro dalelių judėjimo 

■ greitis, normalioj temperatū
roj, lygus 485 metams per se
kundę. Taip bendrais bruo
žais atrodo ta teorija.

Dabartiniame fizikos mo
ksle, materijos prigimčiai ir 
sudėčiai aišškinti, naudoja
masi elektromagnetine, arba 
t. v. elektronų teorija. Šita 
teorija atmeta atomų neda- 
lumą, skaidydama juos į nau
jas daleles. Dabar nustatyta, 
kad kiekvienas materijos 
atomas susideda iš elektro
nų. Elektronų yra teigiamų ir 
neigiamų. Teigiami elektro
nai randasi atomo centre ir 
sudaro jo branduolį, gi nei
giamieji elektronai, dėl savi
tarpinių jėgų, skrieja aplink 
centrą, panašiai kaip plane
tos aplink saulę. Mokslinin
kų net nurodoma, kad elekt
ronas yra apie 2000 kartų 
mažesnis už patį atomą. Iš to 
matome, jog jie yra begalo 
maži, nes yra Įrodyta, kad 
vienas kubinis oro centimet
ras turi apie 1019, t. y. vienetą 
su devyniolika nuliu moleku- 
lų.

šių laikų mokslininkai nu
rodo dargi, kokiu budu tve
riasi atomai: Tarp planetinė
je erdvėje esama elektronų, 
kurie veikiami ypatingų ap
linkumos sąlygų, jungiasi į 
atomus, šitos teorijos švieso
je, viso pasaulio reiškiniai 
atrodo kaipo elektros dale
lių judėjimas. Dabartinės as
tronomijos pažiūros atatinka 
šiai teorijai. Sulig tų pažiūrų, 
žvaigždžių energija, apsi
reiškianti šilumos ir šviesos 
pavidalu, gaunasi skaidantis 
jų (žvaigždžių) atomams. 
Spėjama, kad atomai dalosi 
Į savo sudėtines dalis—elek
tronus, šie gi, pavirsta ener
gijos šaltiniu, išskiriančiu 

i šilimą. Išsiskyrę elektronai 
jungiasi erdvėje Į atomus, šie 
gi pastarieji duoda pradžią 
žvaigždėms; žvaigždės vėl 
skaidosi i etero, šviesos ir ši
limos bangas, naujindamos 
vis amžiną materijos kūnų 
gimimo procesą. Musų gi že
mė su visais joje randančiais 
kūnais, yra tų pačių žvaigž
džių kilmės.

Medžiaga yra amžina. Jos 
negalima nei sutverti, nei su
naikinti. Mes matome, kad 
nežiūrint visų paviršutinių 
medžiagos atmainų, jos kie
kis pasilieka tas pats, tik ki
tokioje formoje. Medžiaga 

i keičiasi, bet jos daugumas 
'pasilieka vienodas: gyvieji 
; organizmai gimsta, auga, 
ima sau medžiagą iš pasau
lio. o mirdami visa tai grąži
na gamtai. Visi elementai, iš 
kurių buvo sudėti jų kūnai, 
'grįžta gamton. Tas pats reiš
kinys vyksta ir visatoj: Iš ne
matomų medžiagos dalelyčių 
susidaro nauji žvaigždynai, 
tai vėl kur nors — planeta 
subyra į dulkes. Ir taip eina 
amžinai: vieni pasauliai žūs
ta, kiti gimsta. O visą tą kai- 
taliojimasi, tą pasaulių atsi
radimą ir mirtį, valdo me
džiagos ir energijos amžiny
bės dėsniai. J. Guoda.
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dvarą. Po 1864 m. sukilimo,; jos sudaro daiktus, vadina- ar dujinių kūnų, nuolatos

I

giau patyrė noliečiai. Jie pa- žesnė ir jos pačios toliau nuo 
liko savo senose vietose gy- ,viena kitos, tai kunai.ku- 
venti, bet naujas Pagojo po- riuos jos sudaro, vadinasi 
nas, Daugirdas (dvaras jam skysčiais; pagalios, dalelės 
buvo parduotas), pareikala- neturinčios savitarpinės pri- 
vo sau dalį Noliečių žemės, traukiamosios jėgos ir galin- 
Gyventojai nedavė. Kartą, čios laisvai judėti, sudaro 
kai pono darbininkai išėjo, 
ne savo žemės arti, noliečiai 
pareikalavo iš jų pasitraukti, 
ir pagaliau išvaikė pono tar
nus.

Po to veik visi gyventojai 
buvo areštuoti ir susodinti i 
Kauno kalėjiman. Nebuvo to' 
kiemo, kurio šeimos narys 
nebūtų kalėjime sėdėjęs...

Kalėjime gimė Augienius.
Vienas dar gyvas senelis 

pasakoja, kaip būdamas ka
lėjime, sodino medelius Lais
vės Alėjoj, Kaune. Augie
nius iš pat jaunų dienų buvo 
psichiniai nenormalus. Matyt' 
tokie Įvykiai ir kalėjimo gy
venimas nėščiai jo motinai' 
pakenkė. Augienius augo di
deliame varge, visų išjuokia- ! 
mas ir atstumtas. Greit tapo

Gėlės iš Šieno.
Aš surinksiu aliai vieną 
visus pievų žiedelius 
iš nupiauto rytą šieno 
ir svirnelio kampelius 
jų galvutėms išdabinsiu. 
O kai grįš jis iš lankos 
ir prie kiemo apsistos, 
aš jį tyliai prakalbinsiu 
ir svirnelin pavadinsiu— 
atsikvėpti nuo kaitros. 
O dėl to, kad sužinočia, 
ar jis myli kiek mane, 
kai paklaus manęs, 

dėl ko čia 
tie žiedeliai balzgani 
taip pat žydi, kai lankoje, 
ir taip kvepia, kai šile,— 
nesakysiu, kad dėl jo jie, 
tik užminsiu, kad atjoja 
man bernužis iš toli... 
Ir žiūrėsiu tylumoje 
į jo veidą. Į akis, 
kol man jos nepasakys, 
ką jis mąsto, ką dūmoja 
apie tą, kuris atjoja... 
Jeigu veidas, greit nubalęs, 
staiga rausti vėl pradės, 
jeigu lupos, lyg gėlelės 
nejučiomis sudrebės 
ir be vilties nusiminęs, 
jis nuleis žemyn akis 
ir “sudiev"’ man pasakys,— 
oi, tada aš prie krutinės 
jį priglausiu taip tvirtai, 
taip meiliai jam pasakysiu, 
kad jis vienas man tiktai 
ir širdyje ir mintyse; 
kad žiedeliai tie iš šieno 
anksti rytą sulig diena 
rūpestingai atrasti 
ir svirnelin dėl jo vieno, 
dėl meilužio sunešti...

Kauno paštininkų ne
skustos barzdos kaipo 

protestas prieš 
Voldemarą.

“Boston Globė“ rašo: Kau
no paštininkai pareikalavo 
daugiau algos, bet Voldema
ras tą reikalavimą atmetė. 
Streikuoti Kauno paštinin
kai negali, nes tenai karo 
stovis, užtai jie nutarė nesi
skųsti barzdų patol, pakol 
Voldemaras nepakels jiems 
mokesties. Ir visas Kaunas 
dabar stebisi, kodėl paštinin
kai vaikščioja apžėlę.

Ištekėjo, bet nežino 
už ko.

Viena panelė Chicagoje 
pateko į balių, kuris tęsėsi 
apie sąvaitę laiko. Kada ji 
išsipagiriojo, pamatė prie 
savęs vyrą. Pasirodo, kad 
girta -būdama ji ištekėjo už 
visai nepažįstamo žmogaus. 
Tuojaus tarp judviejų kilo 
barnis. Vyras ją apmušė ir 
prasišalino. Ir dabar ji neži
no kas jis buvo per vienas. 
Jos draugės jai paaiškino, 
kad ji pati prie to vyro pri- 

• kibusi ir jai pačiai prašant 
: jis sutiko paimti su ja šliubą. 
Ji vadinasi Miss B. M. Klim- 
met. ’

Rupūžių lietus.
Kanadoj, Ontario provin

cijoj. nesenai buvo smarki 
audra ir lietus nakties laiku.

. Pabudę iš ryto žmonės Napa- 
nee miestely ir jo apielinkėj 

; pastebėjo visą žemę apdeng
tą varliūkščiais ir rupužio- 
kais. Ant žolės, ant gatvių ir 
ant šaligatvių šitos gyvybės 
buvo pridrėbta krūvomis, 

i Žmonės sako, kad lietus lyjo 
! rupūžėmis. Bet mokslininkai 
' aiškina, kad ne lietus, bet 
smarki audra užgriebė kur 
nors balą su rupūžėmis bei 
varlėmis ir pasėjo jas to mie
sto apielinkėj.
Šaudo iš revolverio, kad 

vištos daugiau dėtų.
Jeigu jus turit vištų ir jos 

nelabai nori dėti kiaušinius, 
tai gerai jas pagąsdinkit. 
Pokštelkit porą kartų iš re
volverio prie vištininko, o 
pamatysit, kad kiaušinių tuo
jaus atsiras. Vienas švedų 
ūkininkas sako, kad jis daro 
taip kas rytas, ir rezultatas 
esąs labai geras. Jisai paty
ręs šitą paslaptį visai nety
čiom. Netoli jo ūkio Švedijoj 
buvo vedamas naujas kelias 
ir uola buvo sprodinama di
namitu. Nors tas trenksmas 

j per kelias dienas jam buvo 
dabai nemalonus, bet jis pa
stebėjęs, kad pakol tas dina
mito šaudymas tęsėsi, jo 150 
vištų padėdavo d vy gubai 
daugiau kiaušinių, negu pa
prastai. Po to jis pradėjo 
šaudyt prie vištininko iš re
volverio. Ir jis gauna dau
giau kiaušinių.
Kalnas eina prie upės. 

Žmonių patarlė, kad “kai-, 
nas kartais susieina su kal-Įjam mirti. Pasirodo, kad 
nu, kai kada gali būt teisin- nuodai buvo gerai iščiulpti, 
ga. štai. Montanos valstijoj, Ir čiulpusiam nieko nekenkė, 
netoli Danvers miestelio, nes jis turėjo sveiką bumą ir 
pradėjo judėt apie 75 akrų iščiulptus nuodus išspjovė, 
pločio kalnas. Jis eina prie 
Judith upės. Jo šonai sutru-{ 
ko, viršūnė Įdubo, ir jis kas 
diena vis slenka artyn ir ar
tyn prie upės. Vietos farme
riai nusigandę. Geologai ma
no, kad kalnas slinks da to
liau ir gali uždengti visą 
upės vagą. Tuomet vanduo 

; turės piauti sau kitą kelią.
Negyvos merginos krau

jas išgelbėjo vyro 
gyvastį.

I

—Be načalstvos, vaike, 
nebus parėtko ant svieto. 
Raštas šventas parodo, kad 
turi būt valdžia ir turi būt 
valdomieji, ba ir danguje 
Dievas sėdi karaliaus vietoje 
ir viską rėdo.

—Jeigu tu, tėve, nori rem
tis šventraščiu, tai tu turi ži
noti, jog tas pats šventraštis 
parodo, kad ir danguje kilo 
revoliucija prieš Dievo dik
tatūrą. Revoliucionierių ir 
socialistų tuomet d a nebuvo, 
tai aniuolai sukilo.

—Jes, vaike, aš apie tai • 
skaičiau, ale tai buvo velnio: 
darbas.

—Netiesa, tėve. Velnio 
tuomet da nebuvo.

i —Na, pamatysim, Maike, 
katro mudviejų teisybė. Aš 
tuoj einu pas kleboną pa- 

. klausti, ar buvo tuomet vel- 
1 nias danguje, ar ne.
i —Gerai, tėve, pasimatysi
me kitą sykį.

i

GRIŽTANT IŠ PIKNIKO 
UŽMUŠTA 13 ŽMONIŲ
Grįžtant iš pikniko perei

tą nedėldienį Texas valstijoj 
žuvo 13 žmonių. Jie visi va
žiavo troku potamsiai per 
geležinkelį, tuo tarpu atbėgo 
traukinys ir visą troką su
daužė. Vienuolika žmonių 
buvo užmušta ant vietos, o 
du mirė vėliau.

i

TRAUKINYS NUŠOKO 
NUO BĖGIŲ.

Norton, Mass. — Šio pane- 
dėlio naktį čia nušoko nuo 
bėgių prekių traukinys, kuris 
ėjo iš Lowellio j New Bed- 
fordą. Dvidešimts penki va
gonai sugriuvo ant gelžkelio 
ir užtvėrė kelią kitiems trau
kiniams.

lis voras. Tas vabalas įlindęs ^asladis. Jo sesuo ir svogeris 
į narvelį Įkanda kanarką ir.neapkęsdavo jo. 
nuo jo nuodingu seilių ji pa-' Kaip nenormalų laikvda-

■ vo visi durnium ir ne vie- 
d • j t nas iškrėsdavo jam kartais
rarduoda kūdiki is nesmagių šposų, iš ko, žino-' 

varžytinių. :ma, gardžiai pasijuokdavo. ’
Cumberland, Md. — Čia Visų atstumto ir išniekin- 

daug kalbų sukėlė pasirodęs to žmogaus siela buvo tyra ir 
laikraščiuose skelbimas, kad jis buvo doras žmogus. Buvo 
viename vietos teatrų šį mė- net įsimylėjęs ir vis manė j 
nesį bus iš varžytinių par- apie vedybas. Bet žmonės, Į 
duotas gyvas kūdikis. Jis ne- kurie jį laikė, nesuprato jo, o! 
sąs našlaitis ir pardavėjai gal suprasti nenorėjo. Pras-j 
turį pilną jo tėvų sutikimą tas valgis ir sunkus darbas! 
parduoti ji gerai šeimynai už visai pakirto jo sveikatą. Į 
aukščiausi pasiūlymą.
Iščiulpė gyvatės nuodus

Keli jauni vaikinai Colo- 
rados valstijoj išvažiavo į 
kalnus vasarotr. Vieną jų, 
Williamą Barnettą, Įkando 
barškuolė gyvatė. Daktaro 
ąrti nebuvo, todėl reikėjo 
gelbėtis patiems. Wa!ter 
Leininger. 17 metų amžiaus 
vaikinas, paėmė peilį, išplo
vė savo draugui tą kojos 
vietą, kur gyvatės buvo Įgil
ta, ir gerai ją iščiulpė. Koja 
visai netino ir tuoj sugijo, o 

i kitaip gal butų reikėję Įgilta- 
’ • • . • • 1 1 *

I

Nekartą nuėjęs pas kaimy
nus duonos prašydavo. 
Skundėsi, kad jį švogeris 
mušąs. Kartą pernai man 
Kaunan važiuojant užbėgo 
už akių. “Nueik, sako, pas 
tą vyriausiąjį Kaune ir pasa
kyk jam, kad mane švoge
ris muša ir valgyti neduo
da"’... Aš prižadėjau. Sako 
ilgai laukęs manęs sugrįž
tant, bet nesulaukė. Skur
das ir badas pakirto paskuti
nes jojo gyvybės jėgas. Su
gedo jo skilvis. Dėvėjo mo
terišką sijoną, buvo nešva
rus ir dvokė. Sako baisiai 
atrodęs. Sutikęs žmogus jį 
palaikydavęs kokia tai ne
švaria baisybe, kiti išsigąs- 
davę, net susirgdavę. Ir ne 
labai senai, kai visur buvo 
paša varis, visur gyvybė ir 
džiaugsmas, Augieniui pas- 

Indijos vandenyse esama kutinį kartą nusileido saulė... 
žuvų, kurios prisiartinę prie Bet į jo laidotuves susirinko 
krantų šaudo juose pastebi- daug žmonių. Visi jo verkė, 
mus vabzdžius. Tam tikslui verkė seneliai prisimindami 
žuvis naudojasi vandens sro- baisius laikus, verkė jauni, 
ve, kurią paleidžia su tokia nes Augenius visiems buvo 
jėga, jog vabzdys prieš ją geras. Visi jo gailėjos, bet... 
neatsilaiko ir tuo budu nu- po laiko.
krinta į vandenį. Žuvis, ma-j Nyksta iš musų atminties 
tyt, dėl šių savybių vadina- anie sunkus laikai. Miršta ir 
ma saidokininkė. Jos snukis žmonės, kurie yra surišti su 

Cluj miestely f Rumunijoj) yra vamzdžio pavidalo, vi- tais tamsiais laikais. Greit ir 
buvo anądien šitoks atsitiki-s . ........
mas. Tūlas George Morar šaudymui. Kai žuvis pamato atminties, 
nutarė pasidaryt sau galą ir arti vabzdį, ji tuoj kiek gali apie jį darosi šiurpu. Pražu- 
paėmęs peilį persidūrė sau arčiau priplaukia ir iš pavir- dė Jį anų laikų neteisybė, 
krutinę. Pakol kiti žmonės šiauš paleidžia vieną van-. F 
jį užėjo, jis neteko labai dens lašą, kurio pakanka, me, 
daug kraujo ir nuvežtas ligo- kad auka atsidurtų saidoki- taip pat neteisingi.
ninėn jau buvo pradėjęs ninkės pilve. Į Joną* Tilioni*.

Žuvis, kuri šaudo 
vabalus.

sais atžvilgiais pritaikintas Augenius išnyks iš žmonių 
Bet pagalvojus

Bet ir mes teisybes nenori- 
mes buvom ir esam

i
Bet... Jei jis nenusimintų F 

ir juokais tik paverstų 
mano žodžių tiesią mintį— 
oi, tada jau suraminti 
nieks manęs nebįstengtų, 
nieks tada nesužinotų, 
kam tos gėlės iš lankos, 
čia tarp sienų samanotų, 
lyg lankoj dailiai marguotų, 
niekas, niekas, niekados...

Kazys Binkis.

JAM ŽEMĖ DA PLOKŠČIA

AHm žmofii. dar tiki, kad mu«y že
mė yra plokščia kaip pajos. Jis vadi
nasi Wilhur Glenn Voliva ir yra dari 
miestelio Zinn City (netoli Chicniros) 
galva.

I
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dalyse ir samdo armijas dar. 

i. - ' :a
muoju We^inghouse ^radi
mu. Ceverykų masinos ir 
Įvairios kitos mašinos pradė
jo naujas industrijas.

Viena didžiausių korpora- 
keturiasde- cjjų pasaulyje buvo Įsteigta, 
J .^vo kuomet Bell išrado telefoną, 

buvimo Patentų Ofisas išda- šiandien ta korporacija turi 
_ ___. 1 Suv.

bet dabar jau apie 100,000 Valstijose ir samdo 331,ooo 
aplikacijų priima kasmet.

merikos kareivius laike Wil- ligas. Ligoni jie patiekdavo j šimtas metų atgal patentų 
šono intervencijos Rusijoj. į ant slenksčio ir sudroždavo ofise dirbo tik apie trys as 
Kaip žinia, Wilsono valdžia;keliatą lazdų jam per užpa- menys, š: ‘

Visokios Žinios
JIEŠKO UŽMUŠTŲ AME

RIKOS KAREIVIŲ 
RUSIJOJ.

100,000 Patentų b?mnkų,_ buvo pradėt

Aplikacijų 
Per Metus.

ŠEŠI VIENUOLIAI PA
SMERKTI MIRT.

Samaros gubernijoj bolše-
Berlyno žiniomis, šiomis1 vikų teismas pasmerkė mi-____________  _______ _______

dienomis Rusijon atvyko riop 6 vienuolius, kurie buvo Vė tik apie 10^000 patentų, i9000"000 telefonų 
partija amerikiečių, kurie apsiskelbę “stebukladariais” ’ • ’ ’ * - - —««« ». .. . ■
bandys surasti kritusius A- ir maldomis “gydė” visokias

Per pirmus 1 
šimts-penkius metus

i

žmonių. FLIS.

rbo tik apie trys as- • j y i « r 
. . ___ šiądien turi samdyti L6uŲ 1x311131 LUTO-

kartu su Europos kapitalisti-Į kalį, kad tuo budu “velnią”; 1,200 darbininkų. Seniaus p i
nėmis valdžiomis buvo pa-:išvijus. Jaunas moteris prisi- patentų ofisas nebuvo toks DOS 13KT3IlteSC 
siuntus jungtinę armiją prieš ----- 1_._ ,----- --------r
revoliucinę Rusiją. Laužda- 
mosi per Archangelską ir 
Murmanską, šita armija no
rėjo pasiekti Maskvą ir susi
vienyti su Kolčako, Judeni- 
čo ir kitų juodašimčių vado
vaujamais kontrevoliucio- 
nieriais. f A . .
litinės valdžios nepasiekė, syti, nes Dievas užtai bau- 
bet aukų paklojo gana daug. siąs. Taigi šeši minykai užtai 
. ., • - sušaUdyti, o 10 kitų nu

teista kalėjiman.

viliodavo ir užsidarę savo svarbus departamentas, ko- 
vienuolyne tankiai išžagin-................
davo jas. Visa tai paliudijo 
asmenĮs, kurie buvo pas juos 
“gydytis.” Be to da vienuo
liai pasakodavę savo paci-

kis šiandien yra. 
Patarimai išradėjams. 
Didelės korporacijos už-

v v w 1laiko tam tikrus departamen- 
jentams, kad dabartinė Rusi-1 tus, kur randasi garsiausi

> Konu evonucKj- jos valdžia esanti nuo velnio į ekspertai ir kuriems moka-i 
Savo .tikslo kapita- ir jos Įstatymų nereikia klau-

Amerikiečių “Šiaurės Meški
no Divizijoj” krito 128 ka
reiviai Archangelsko snie
guose.

Taigi Amerikos užsienio 
karų veteranų draugija da
bar nori jų lavonus surasti ir

BRAZILIJA NORI DAU
GIAU ATEIVIŲ.

Brazilijos parlamentan
♦yra Įneštas sumanymas įkurti 

pargabenti Amerikon. Ji ve-Į Brazilijos Kolonizacijos Biu- 
dė tuo reikalu ilgas derybas'rą, kuris turėtų stimuliuoti 
su sovietų vyriausybe ir, ma-i (žadinti) ateivvbę. To biuro 
tomu, gavo leidimą tų lavonų užlaikymui siūloma uždėti 
jieškoti. Sakoma, kad sovie- mokesčius ant tabako ir per
tų valdžia prižadėjusi i—•♦'--•■ >
padėti šitai amerikiečių eks
pedicijai.

Bet ką jie galės surasti 
jau 10 metų lavonams žemėj 
išgulėjus, sunku suprasti.

net -fumų. Brazilija turi daug že- 
v' mės, beumažai žmonių, todėl 

i ji nori daugiau ateivių.
i

150 KAREIVIŲ UŽSI
NUODIJO MAISTU.

Airijoj pereitą sąvaitę 
sunkiai apsirgo nuo maisto 
150 kareivių. Jie dalyvavo 

ir jiems buvo

Penkiasdešimta metų atgal| (
S1UOH1 laiku Pennsylvanijoj kaimo, Mariampolės apskr., rodos. 
1-----  ’• ’ ’• ‘ «_•_ ---1910 metais išvažiavo iš Škotijos į

Ameriką. Kas apie jį žino prašau pra
nešti arba pats lai atsišaukia (34) 

KATARINA KAZLAUSKIENĖ
49 Glamis Rd., Newbak, 

Glasgow, Scotland.

Penkiasdešimts metų atgal Į

buvo didelis tvanas. Prigėrė 
daug žmonių ir vanduo pri
darė labai daug materialią 
nuostolių.

PAJIEŠKOJIMA1

Pajteškau apsivedimui merginos 
arba našlės, gali turėt vieną ar porą 
vaikų, nesenesnės 50 metų, kuri butų 
gera gaspadinė ir mylėtų gyvent ant 
farmos. Aš turiu gražią farmą ir gra
žioj vietoj, Baybridge, Ohio, 4 mailės 
nuo miesto, arti prie geležinkelio. Žie
mos veik nebūna, keliai automobi
liams geri. Aš esu 50 metų ir farma 
išmokėta. Kuri norėtų arčiau susipa
žinti, prašau prisiųst laišką ir savo pa
veikslą, kurį sugrąžinsiu jei pareika
laus. GEO DEBEIKIS 434) 

PITTOCK, PA.

PAJ1ESKOMA:
Pranevičiūtė - Leonavičienė Stasė, 

, seniau gyvenusi So. 
Sixth st., Jersey City, N. J. Einant

navičiu į Bridgeport, Conn. ar Bosto
ną

Borisevičius Kazys, Baltraus sūnūs, 
apie 56 metų amžiaus, Amerikoje apie 
25—30 m., gyvenęs iki 1923 m. She- 
nandoah, Pa., kilęs iš Čekiškės mies
telio, Kauno apskr. Pajieško brolis 
Simonas.

Jurkšaitis Stasys, iki 1927 m. gyve
nęs Firestonc ar tai Goryen st., Ak- 
ron, O., P. O Box 258. Jieško sesuo 
Marcelė.

Lukošius Aleksandras, arba Luko
ševičius, Antano sūnūs, kilęs iš Rau
donės va!., Raseinių apskr, gyvenęs 
Kentucky valstijoje ir neva miręs. 
Svarbu tą faktą patikrinti.

Mitkevičius Edvardas, Amerikon at
vykęs 19(M) m. iš Mintaujos, ir seniau 
gyvenęs 37 Partition st., Hudson, N.Y.

Jaras Petras, seniau gyvenęs 1030 
E. Pine st., Mahanoy City, Pa., Ameri- 

I koje apie 22 metu. Jieško sesuo Lucė.
Dargis Pranas, kilęs iš Telšių mies- 

| to ar apskr.. Amerikoje nuo 1893 m.,

•Jurgio žmona,
Sixth st., J»v>

M R SIMON TVERIJONAS, sugrįik1 gandais, jijšvažiavusi su Feliksu Leo- 
•iitmon, viskas yra geroj tvarkoj, vien 
tik aš turėjau daug nesmagumų kaip 
jus išvažiavote.

MRS MARY TWERYONS,
Springfield, III

Nesenai Norvegijos pa
krančių Atlanto vandenyse 
pasirodė didžiuliai ledų kal
nai. Jų suskaityta bent 20. 

: Tie kalnai ilgumo turi apie 
60—80 metrų, platumu BO
JO metrų ir kyšą iš vandens 
7—io metrų. Kadangi ledas

Pajieškau Juozapo Bražo, paeina iš 
Pašatries kaimo, Luokės parapijos, 
Telšių apskričio. 1927 m. jis gyveno 
F.. St Louis. III. Kas apie jį žino, ma- 
•nėkite oranešti, nes yra jam svarbių 

žinių iš Lietuvos, arba pats lai atsi
šaukia

ANTANAS IVOSKUS
503 E. 5-th st., So. Boston, Mass.

PRANEŠIMAI.
GERBIAMIEJI DETROITO LIE

TUVIAI! Vaikinai ir Merginos; malo
nėkite pagelbėt užlaikyt stubą jaunai 
našlei. Turiu ant išrandavojimo |cam- 
barius, po numeriu 1462 Ferdfaand 
avė.. Detroit, Mich. (34)

mos aukštos algos, kad da
rytu visokius išradimus ir „ , . - .
jieš’kotu pigesniu darbo bu- uz vandeni mažai kuo lang
ių. Ty inžinierių išradimai tlk ™nai astu.nta-
tuoj patentuojami ir kartais dalis ledo pasilieka vandens 
yra neišpasakytos vertės. Bet paviršiuje, o septyni aštunta-

dų. Tų inžinierių išradimai vesnis, tai tik vienas aštunta-

netik tie korporacijų eksper
tai daro išradimus. Yra labai 
daug nepriklausomų, pavie
nių išradėjų, kurie tapo neiš
pasakytai turtingi savo iš
radimais.

Bet vistiek žmonės turi su
prasti, kad ne visi išradimai 
turi vertės. Šimtai išradimų 
buvo jau pirmiau jų padary
ta, pavyzdžiui, medvilnės au
dimo mašinos, garinės maši
nos ir tt. Išradėjai turi su
prasti, kad jų patentas neap
saugoja visas išradimo ypa
tybes: vienas išradėjas gali 
kito išradėjo išradimą page
rint ir gali gaut patentą.

Išradėjai turi atydžiai per
žiūrėti reikalavimus, o ne 
piešinius. Yra jau 1,700,000 
patentų išduota, todėl tegul 
išradėjas persitikrina, ar kas 
nors anksčiaus jau neišėmė 
patentą jo išradimui. Jis gali 
kreiptis prie tam tikro advo
kato, ir tas jam pagelbės. To
kie advokatai specialiai išsi
lavinę ir gali duoti kuoge- 
riausius patarimus dalykuo
se, kurie liečia išradimus ir 
patentų Įstatymus, kaip pri
duoti aplikaciją ir tt.
Patentai, kurie pakėlė Ame

rikos industriją.
Amerikos telegrafo siste-

Pajieškau draugės Zofijos Čepaitės- 
’laz.eikienės, Kauno gub., Šiaulių aps.. 
Pušilių kaimo, seniau gyveno Lewis- 
ton, Me Kas apie ją žino, malonėkite 
pranešti, arba Dati malonės atsišaukti.

ANIE GRICAITĖ-IVOSKIENĖ
503 E 5-th st., So Boston, Mass.

PH1LADELPHIJOS IR APIELIN
KĖS LIETUVIAMS.

Pranešu, kad aš užsidėjau naują lie
tuvišką aptieką. Turiu žoiių ir vaistų 
nuo visokių ligų, kurių Amerikoje ne
galima gauti Reikale malonėkite už
eiti, duosiu katalogą ir gerą patarimą 

MRS. B LOMSON (33)
814 So. Water st-, Philadelphia, Pa.

MOKINKIS BARBER1AUT
Ekspertas instruktorius. Moderniš

ka mokykla. Pozicijos gvarantuoja- 
mos. Dienomis ir vakarais klasės.

1039 E Mashingtoir Street, Boston. 
(Netoli Dover st. EI.) 29 Brenciai S.V.

VAUGHN’S SCHOOL. (35)

PARDUODU FARMAS, STORUS.

Į 
,l________

Pajieškau Petro Maskoliūno ir Kas- seniau iki 1924 m. gyvenęs 323 Carie jfanag Bazil Lanovis. 
ncijos Maskoliunaitės, iš Lietuvos st , Schenectady, N. i 1924 m. sun- VAUGHN’S SCftancijos ____________ , — —

Šilų parapijos. Kartanų sodos; pir
miau gyveno Beloit. Wis„ dabar buk Į miręs. Jieško sesuo Zosė 
gyvena Chieago Kas apie juos žino Į * 
nrašau pranešti arba patys lai atsi-

.... LEOKADIA VINGILAITĖ 
13483 Arlington avė, Detroit, Mich

Pajieškau savo pusbrolio Antano 
Šidlausko iš Kauno gubernijos, Šiau
lių apskr.. Kurtavėnų parapijos, Gilui
čių kaimo Norėčiau, kad tuojaus atsi
šauktų. turiu svarbų reikalą iš Lietu
vos. arba kurie apie ji žino, malonėkit 
pranešti jo adresą.

T.EVANORA BUTKEIP
207 \Vashington st., Cambridge, Mass 
‘------------------------------------T.----------Paiieškau brolio Joną Šulčiaus. pa-

’ L.

daliai vandenyje. Dėl to ir tų 
ledinių kalnų storumas esąs 
80 metrų. Šiuo gamtos prajo- 
vu mokslininkai yra be galo 
nustebę, nes niekas niekuo
met lytiniame Atlanto van
denyne, prie Europos krantų 
nėra matęs ledų. Nei seni raš
tai, nei žmonių padavimai to
kių atsitikimų nemini. Mat.* _ .......... ......... ............
Europos krantus šildo šilta, eįna iš Krekių sodos. Viekšnių valsč, 
iš Meksikos Įlankos plau-

LENKIJOS VALSTIEČIAI 
PRIEŠ DIKTATŪRĄ.
Šicmis dienomis Varšuvoj manievruose ir jiems buvo 

Įvyko ūkininkų partijos su- duota prezervuotos mėsos iš 
važiavimas, kuriam dalvva- skardinių (kenų). Nuo to jie 
vo 357 delegatai. Suvažiavi- ir pradėjo raitytis, 

•mo priimtoj rezoliucijoj pa-* ----------------
reiškiama, kad konstitucijos MIRTIES SPINDULIŲ “IŠ- 
pakeitimas turįs eiti senato RADĖJAS” NUTEISTAS.

Vadinamųjų mirties spin
dulių išradėjas Frankfurtie- 
tis Biuemannas, kuriam bu
vo iškelta byla už apgavystę, 
dabar nuteistas vienerius 
metus ir tris mėnesius kalėti. 
Per tardymą paaiškėjo, kad 
Bruemannas turėjo minima- 
les techniškas žinias ir kad • 
mirties spinduliai egzistavo' 
vien tik jo fantazijoj. Į

  'mai pagrindą padėjo Morse 
apverktiną ūkininką padėti M[ZiSŽSuS i

i Žemojoj Silezijoj (Vokie-! siuvamoji mašina. General 
tijoj) 39 dieną liepos Įvyko Electric kompanija pagarsė- 

isprogimas Niederhermsdor- jusi visame pasaulyje savo 
fo anglių kasykloj. Nelaimėj Įvairiais išradimais.Westing- 
24 angliakasiai buvo užmuš- 

: ti ir 11 sužeista.

panaikinimo, bažnyčios nuo 
valstybės atskyrimo, žemės 
reformos Įvykdymo be atly
ginimo kryptimi. Rezoliucija 
griežtai primena vyriausy
bei, kad pasikėsinimai prieš 
seimą bus su visa energi ja at
remti. Ūkininkų partija tebe- 
pasiliksianti ir toliau aštrioj 
opozicijoj vyriausybei ir už 
dabartini valdymą daranti 
atsakomingą Pilsudskį. Ga- į 
lop rezoliucija konstatuoja SpROGiMAS KASYIO.Oj!rT„Vinink,, gristi r,“?!??/“™ .P..P.l! telegrafas. O siuvamos masi- 
ir prisipažįsta reikalinga su
sijungti trims esančioms ūki
ninkų partijoms Į vieną ga
lingą partiją.

KAITROS PADARĖ 
$25,000,000 NUOS
TOLIŲ JAVAMS.

Per visą liepos mėnesĮ 
Massachusetts valstijoj ne-1 
buvo lietaus. . *t-- *
departamentas apskaito far- ir re)kia gm*!- 
merių nuostolius Į $25,000,-' 
000 šioje valstijoj. Didžiuma 
javų ir daržovių visai išdegė. 
Ganyklos parudo, galvijai 
neturi ko ėsti, todėl pienas ir 
sviestas pabrango. Vaisiai, 
uogos, kiaušiniai, daržovės 
taipgi pabrango. Negeriau 
yra ir kitose Naujosios Ang
lijos valstijose. Maine’o val
stija da daugiau nuo kaitrų 
nukentėjo, negu Massachu
setts. Kai kuriems miestams 
jau ir vandens stinga. Far- 
meriams da blogiau su van
deniu. Kai kurie jų yra pri
versti vežti vandeni už kelių 
mylių.

RED. ATSAKYMAI.
P. Lileikiui. —Gastonijos 

Žemdirbvstės darbininkus netik verta, bet

Jonui Varnui. — Ašaras 
pažinti gali kiekvienas. Jos 
trikšta iš akių.

Bažnyčios Įstatymu 
Pasodino Žmogų 

Kalėjiman.

house kompanija, kuri šian
dien turi skyrių visose šalies

kianti juros srovė, kuri nelei
džia visai per visą žiemą ju
rai užšalti. Mokslininkai tik-' ,
r*fii munn trfiH tip lpflo temimu Antanas Pateckas, pajieškau Audrai mano, Kaa ne leao Kainai r;ejaus Aleksandro ir Jono patecko 
nėra iš Greenlandijos at- Gyveno Conn. valstijoj Hartforde. .Ma- 
nluiilcp YTtjnnmJl lonės atsišaukti arba kurie žinot, pra-piauhę. Manoma, bau jie ou. ;au pranešt jų adrPSUS <33)
atplaukę is siaurės Špicber- antanas pateckas

Chelsea, Mass.

MOTERIS APSINUOGINO 
BERLYNO TEISME.
Berlyno šefenų teisme bu

vo nagrinėjama byla jaunos 
moters, kaltinamos vogime 
universaliniame magazine. 
Laike liudininkų parodymų, 
su kaltinamąja Įvyko isteri
jos priepuolis. Ji nudraskė 
nuo savęs rubus ir liko teis
mo salėje visiškai nuoga. Sa
vo rubus ji metė i teisėjus. 
Po to ji krito ir pradėjo kan
kintis priepuoly. Ji buvo iš
nešta iš salės.

Šiomis dienomis Anglijoj 
buvo uždarytas kalėjiman 
tūlas John Henry Stevens už
tai, kad jis atsisakė pataisyti 
bažnyčią. Pasirodo, kad An
glijoj yra da užsilikęs kuni
gų Įstatymas nuo kelių šim
tų metų, kada už šitokį baž
nyčios paniekinimą žmonės 
buvo sodinami kalėjiman. Ir 
pasiremiant šituo Įstatymu 
Stevens dabar buvo uždary
tas belangėn, nežiūrint spau
dos ir visuomenes protestų. 
Panašių Įstatymų Anglijoj 
esą ir daugiau užsilikę iš 
tamsiu amžių, kuomet baž- 
nvčia viešpatavo. Bet dabar*■ *
jiems turbut bus jau padary
tas galas, nes darbiečių val
džia ketina Įnešti parlamen- 
tan sumanymą, kad inkvizi
cijos liekanos butų panaikin
tos.

kiai susižeidęs fabrike, ir spėjama

Stasiškis Kazys, kilęs i' ’’___
vai., Rokiškio apskr., seniau gyvenęs 
Big Four, W Va., Box 23. Nuo 1928 
m. sesuo negauna laiškų ir spėjama, 
jog brolis yra miręs.

Martinaitis Napoleonas, apie 60 m 
amžiaus, iki 1924 ra. gyvenęs 601 
Third avė., Brooklyn, N, Y

Jackevičius Jeronimas, kilęs iš ar 
nuo Jonavos, Kauno apskr., Amerikoje 
apie 18 m, seniau gyvenęs 146 Ferry 
st., Newark, N. J , ir Boston. Mass. 
Motina neturi žinių nuo pat karo lai
kų

Baziliauskas Juozas, kilęs iš Višins
kiu kaimo. Gelgaudiškio valsč., Sakių 
apskr. Jieško tėvas Antanas.

Brazaičiai Kazimieras, Juozas i. 
Motiejus, kury laiką gyvenę pas V. 
Vengraitj, 32 Morris st.. West Lvnn, randasi uvvju nuo owi.i.v>ue, jskii. 
Mass. ir vėliau išvykę dirbti į anglies Galima gaut pigiai, nes savininkas va-

is Kamajų . y AML'S didelius ir mažus ir abelnai»»i ... «• . ...visokius biznius Norint kokių nors in
formacijų klauskite. (33)

C. VASILIAUSKAS
Main street. Medway, Maaa.
Telefonas 226—12

ANT PARDAVIMO, pageidaujamos 
farmos, gerose apielinkės®, taipgi biz
niai ir privatiški namai, liorint infor
macijų atsikreipkit pas Joks J. Franka 
Forest City, Pa., Tel. 811. (32)

GERA PROGA.
Pajieškau Randauninko, turiu ūkę 

j 80 akerių žemės pirmos rūšies, su ge- 
ir rais Budinkais ir įrankiais, taipgi gy- 

valiais ir pašaro užtektinai. Farma 
i netoli nuo Scottville, Mich.

kasyklas Mahanoy City ar Shenąri- žiuoja Lietuvon Klauskite greitai per 
aoah, Pa. Jieško brolis Pranas ■ laišką ar ypatiškai.

Kalašauskai Juozas ir Matijošius,1 It f.......
kilę iš Veiverių valsčiaus, Skriaudžių 1 P. O. Box 88. 
kaimo. Mariampolės apskr , Amerikoje ------------------------------------------------ —
apie 30 metų. Jieško brolis Kazvs DDCW A I r'E'D A D17AII*

Perminąs Antanas, kilęs iš Rubikų * KlAiA J l»E.KĄ
kaimo, Sedos valsč.. Mažeikių apskr Jeigu Tamsta mokate tinkamai lie- 
Amerikon atvykęs dar prieš karą be- tuv>škai rašyti ir turite pusėtinai pini- 
ne j Shenandoah, Pa. Jieško tėvas Sta- gratite likti pilnu savininku arba 
sys • pusininku didelio biznio ir turėti leng-

Perminienė Marijona, kilusi iš Ra- v* d’rb4 >r Rerą pelną pats sau. Ne- 
seinių apskr., prieš karą gyvenusi ^eikatos priežastis verčia mane šitą 
Glasgow, Anglijoje, po karo išvykusi bizn> Parduoti Perkant visą biznį, kai- 
Amerikon. i na $8.000; gerą dalį šitos sumos jne-

Stasiulis Juozas, apie 30 m amžiaus šus kitą dalį, reikale, galiu duoti išmo- 
kilęs iš Šaukėnų valsč., Šiaulių apskr dėjimais. Gera proga inteligentiškam 
iki 1923 m. gyvenęs Adah, Pa., Box betuviui — vyrui arba ir mcteriaL 
54 Jieško sesuo Olesė.

Sinkevičius Ignas. Amerikon atvv-' 
kęs 1907 m, tarnavo Amerikos armi
joje. sužeistas kare, 1921 m gvvenes 
356 Hanover st. ar 475 Mitchell, Mil- j 
waukee, Mus. Nuo 1921 m. nėra jokių 
žinių. i

Shboševičiai Antanas, Vadas iri 
Justinas, kilę iš Raseinių apskr. Anta
nas gyvenęs Pittston. Pa ir buvęs ’ 
anglies kasyklose ar tai nuo gatvėka- ! 
no sužeidimo. 1912 m Vaclas gyvenęs 
Manipold, Pa.. Mashington Co.. irgi 
mainoris. Justinas “Shelskis” buvęs 
policininku Pittsburgh. Pa., vėliau pa- 
stojęs kariumenėn. dalyvavęs ekspedi
cijoje i Meksika. Reikalinga tikru ži
nių apie juos. Jieško sesuo Adolfina 

P’ ' * —_______ _ .
ia. kilę iš Bračiulių kaimo. Seiriju vai.1 
Elena ištekėjusi už šiaulio. Amerikon ! 
išvykę 1911 ar 1912 m. Jieško giminai- ' 
tis Juozas Čereška.

Antanas Račys, gimęs 1906 m., ir 
A nelė Račytė. gimusi apie 1904 m., Į 
kilę iš Būdviečių kaimo, Keturvalakių 
vai, Vilkaviškio anskr. Tėvų vardai 
Martynas ir Uršulė. Seniau gyvenę 

Vincentas Gricius, pajieškau pus- ’ Baltimore. Md. Juos pažinojęs John 
brolio Jono Mendelio, seniaus gyveno Grebliauskas. 425 S IJaca st., Baltimo- 
Philadelnhia. Pa Pereitais metais bu- re.^Md. Jieško sesuo Ona. 
vo išvažiavęs į Lietuvą, dabar nežinau 
ktir gyvena. Paeina iš Gruzdžių mies
telio, Šiaulių apskričio. Prašau broli 
atsišaukti, turiu svarbų reikalą pra
nešti Arba kurie apie jį žino malonė-

; kit prisiųsti jo adresą, už ką busiu dė
kingas. (33)

VINCENTAS GRICIUS
105 Mcadel st., Duųuesne, Pa.

Pajieškau dėdės Petro Jasonio; mie
las dėde prašau atsišaukt ir pribut 
pas mane, nes turiu nelaimę, mano 
mergaitei nulaužė koją. Arba kurie ži- 

, no apie jį malonėkit prisiųst jo adre
sų. (33)

MRS. ANNA KUNDROT 
i 19 I^angdon st., Worcester, Mass.

pats malonės atsišaukti. (33)
ANA ŠULTAITĖ

50 Crescent avė, Dorchester, Mass. (34) 
K ŽUKAUSKAS 

Rivesville, W. Va.

atplaukę iš šiaurės Špicber-
geno, Prano Juozo ar Naujo-! 37 Ar|ington st..
sios žemės salos. Bet kodėl Pajieškau sunaus Frano Žilinsko, 
jie tik šimet atplaukė, kurios ?e.niaus 5>Yeno New Yorke aš tėvas 
-’ 1 ~ ‘ laoal nu įudes. nes apie 8 metai nuo jojų atplaukimo pnezastys, ar j negaunu jokios žinios. Kas apie ji ži- 
juos smarkus vejai atvarė, ar, 
gal jie turi kokius santykius 
su praėjusia šalta žiema?’ 
Tuos visus klausimus dabar 
norvegų mokslininkai aiški
na.

Trumpos Žinios.
Lakūnas LindbergaF dera

si iš tabako fabrikanto dvarą 
New Jersey valstijoj. Vieta 
stovi ant kalno, iš kurios 
matyt Passaic upė ir plati 
apielinkė. Namas turi 20 
kambarių ir jo pastatymas 3 
metai atgal kaštavo 100,000 
dolerių.

I- r.o. ma’onėkite pranešti arba pats lai 
I atsišaukia. FRANAS ŽILINSKAS 
Vakalių kaimas, Mosėdžio valsč., Kre

tingos apskr., Lithuania. (33)
1------------------------------------------------

Pajieškau Romano Petrausko, se
niau gyveno Nevv York City. dabar ne
žinau kur Iš Lietuvos Tryškių mieste
lio, Šiaulių apskričio. Kauno rėdybos 
Kas apie jį žino meldžiu pranešti, tu
riu svarbu reikalą iš Lietuvos. (33) 

JULIJONA STRUMSKIENĖ 
673'i No. Main st., Montello, Mass.

i

Nakties laiku Medforde 
buvo apvogta cementinių 
blokų kompanija. Seifas iš- 
dinamituota ir pavogta $285.

J iešką u savo sunaus Povilo Žeimio 
(rašosi Paul Sheimys) tarnavusio ant 
garlaivio “S. S. Nora” New Yorke. Iki 
1927 metų jo antrašas buvo P. O. Box 
538, 25 South st., New York; bet dabar 
laiškai grižta ir nežinia kur jis randa
si Einančiųjų nuoširdžiai prašome pra
nešti IGNAS ŽEIMYS (33) 
Piniavos gat. 33, Panevėžys, Lithuania

Pajieškau Povilo Bukio. gyvena Ka
nadoje: turiu svarbu reikalą. Prašau 
atsišaukti arba kas jį žino, malonėkite 
pranešti, užtai bus atlyginta (34)

L. MAČYS, 80 Maning avė , 
Toronto, Ont., Canada.

i arba ir moteriai. 
Laišku suteiksiu platesnį paaiškinimą.

P. LAUCIUS (32)
1143 N. Richmond st-, Chieago, III.

REIKALAVIMAI
EXTRA! EXTRA!

REIKALINGI PARDAVĖJAI 
MARŠKINIU-

Geras uždarbis, sampeliai užima 
mažai vietos Jei ir kitus daiktus par
davinėja, galima ir marškinių Kampe
lius turėt. Klauskite, (34)

J. B. Smith, Mang.
The Diamond Tailoring Co. 

MOL’NDSVILLE, W. VA.

FARMOS! FARMOS!
Elena ištekėjusi už šiaulio. Amerikon PARSIDUODA GERA FARMA.

L ‘ 1 150 akrų žemės du geri arkliai, 5
i karvės. 2 telyčios, visos naujos maši
nos, 40 tonų šieno, viskas geram sto
vy. Parsiduoda dėl vyro nesveikatos. 
Arti didelio miesto Utica. Kas pirmes
nis. tas geresnis, nes ta farma parsi
duoda pigiai, vien tik miškas tų pini
gų vertas. (34)

M R. S. NE’A’MAN
Cury Road, R. F. D. Nr. 1, 

Barneveld, N. Y.

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVĖJE?

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

_________■ _ _____________ _

Jieskomieji arba apie juos ka nors 
žinantieji maloniai kviečiami atsiliep
ti šiuo adresu:

Consulate General of Lithuania
15 Park Row , Nevv York City, N. Y.

APSIVEDIMAI.
arbanTšlfe, n/jauXtn7s'35 metu'^aš S° akerių Ukf >
esu našlys, 42 metų. Kurios mylėtu ' $
gražų gyvenimą vesti, malonės susi- budinkai, miško $1300.
pažint arčiau.

JULIUS TAMAšIUNAS
P O. Box .31, Barking, Pa.

ŪKĖS, TAI ŪKĖS!
Milžiniškoj Lietuvių Kolonijoj Ame

rikoje, reikia pasakyt, kad puikiausia 
.ir tinkamiausia apylinkė lietuviam. Še- 
' šios ūkės tur būt greitai parduotos už 
! labai pigią kainą 40 akrų su gyvu
liais ir mašinom, budinkai ir javai

z,

A

•» d

i

I

i

Senovės Lietuvi)) Žinyčia

Ypatingai dabartinės krikščionybės gadynėj* kiekvienas turėtų 
perskaityt, nes tik tada galės aiškiai suprasti Dievą ketinamą.

Knyga didelio formato turi 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
—31.00; audimo apd. — $1.25. Pinigus galima siųsti popierini d->len 
arba “Money Orderį.” Adresuokit sekančiai:

KELEIVIS, 253 Bmdway, South Bon ton. Mas*.
—  ----------------------------------- —------- *— ------ ■ ... 

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

KELEIVIS
253 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

Pajieškau gyvenimui draugo, aš esu 
lietuvaitė 24 metų, graži ant išveizdos, c 
protinga, turtų neturiu, vidutinio! | 
ūgio, kuris sutiktų paimt Amerikon ir Į 
apsivogti, aš bučiau ištikima šeiminin- 1 
kė. Norint arčiau susipažinti, prašau I 
nrisiust laišką ir savo paveikslą, kurį J 
pareikalavus, sugražinsiu (.341 1

ZOSĖ MAČINAUSKAIT6
Stoties gat 18, Šiauliai, Lithuania. J

a 
I

. _ . _____ 333
akerių dvaras, puikiausi budinkai, pul
kas galvijų, 1 mailė į miestą 313,000 
ant išmokėjimo. (34)

P D. ANDREKUS
Piegon Lofts, Pentwater, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, nesenesnės 45 metų- aš 

,netu’ naš,ys- turiu savo narna 
$4 000 vertės, esu šios šalies pilietis, 
galit ats’šaukti kad ir iš Kanados Su 
pirmu laišku malonėkite prisiųsti ir 
savo paveiksią, ant pareikalavimo su
tinku gražinti. (35)

JURGIS GIEDRAITIS 
9679 Greeley avė. Detroit, Mich

■ "■■■«■ i
PLUNKSNAS, Pukus. Paduškas. | 

I Patalus. Kaldras ir visokias lovų ! 
’ - - 2jm pigiausiai.!

Kreipkitės ypatiškai arba rašykit I
Didžiauris sande- Į 
lis. Gvaragtuojam ! 
užsiganėdinimą ! 
Pas mus gausite I 
tikras europiškas Į 
plunksnas ir pu- • 
kus Aplankykit Į 
Musu Nauja Što- i 
rą LEPI ITS 54} 
Chauncy Street, | i prie Bedford st., Bostone.

Į European Feather Co. | 
Į 25 Lowell Street, Boston, Maaa. j 
La--, ■ ■ ■ T;

a
I .. ._____ ..
! irėdme*. parduoda
| Kreipkitės vpatiška

PAMINKLŲ
DĖL VISU KAPINIU 

Lietuvis Išdirbę jas. 
j šiuo m i turiu už garbę pranešti 
| gerbiamiems lietuviams, kad aš pa- 
| dirbu puikiausius akmeninius pa- 
! minkius ant kapinių ir pristatau 
| juos į bile miestelį Suv. Valstijose 
! be jokio evtra primokėjimo.
I Taipgi užlaikau įvairių figūrą ir 
I Šventųjų Paveikslų.
j Kreipkitės ypatiškai. o aš padirb
usiu ■“*------ ------- — * * - -

|
I
• 
I

• Sustot ant 22-nd Carson st., prie 
J Šv. Kazimiero Bažnyčios.
* -r -g Į -g - M — , M ■ L M___ -___ -___

viską prieinama kaina. (-)
K. BACVINKA 

2121 SARAH STREET, 
PITTSBURGH. PA.

ADVOKATAS

Ignas J. Bariau 
725 Slater Buiiding 

f M’ORCESTER. MASS.
Gyvenimas: 101 Sterling St.

Ofiso Tel.; Park 3491
Naa) Tat: Mapto 4M4. ♦. JĮ



KELEIVIS

AMERIKOS KARO ORLAIVIAI

& ■*Humonstika

Čia matote Amerikos karo orlaivių laivyną. Jie buvo nufotografuoti laike mamevrų ties San Diegu. Californijoj

Karves bauoia ir mauroja. 
Vyrai bonkas korkavoja.
Karvės skersos eina, mvkia— 
Poros snapsą laka tykiai.
Klumpsi būgnas, katarinka
Apžargini šoka kinka.
Klumpsi širdis, klumpsi matos. 
Kad patamsy nesimato.
Tamsi naktis, uodai kanda 
Nusisukir, biesai, sprandą.
Tų Joninių nakti klaikią 
Daugel razumo nereikia.

No. 33. Rugpjūčio 14, 1929.

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE v

ABieritos M*eoeh>s. — Arba kaip ka-| Kada .r kukiu budu wie.x- «*“ *"*•
ta'il ų kunigas Hans Schuoltb papio- Pąrasė prof Dr. >1. VV. Meyer. U

-•ė merginą Orą Aumulier. Su I vok.et'ių kalbos virti J llgauuas Ap- 
pąveiksLis. 16 pus! ...............

Lietuviškos pasaka įvaiaias. Su»;:iko
Dr. Basanavičius D-iis I. čia Uipa

!41 labai gražių, juokingų, išmintingu
ir žingeidžių pasakų. Chicago, iii
1903 m , pusi. 2S0. . . .

ŠVIESOS PERSPEKTYVOS..
I

šįmet mūsiškame kaime 
žmones geras Ūpas paėmė. 
Daro baisiai linksmas minas 
ir balandomis maitinas. 
Javų nėr senai aruode. 
Nėr aruode, nėr ir puode. 
Bet lietuvis kęsti moka, 
jei ta kančia apsimoka. 
Vištas verčia nusodinę 
dėt kas valandą kiaušini 
arba steigia kur nutrukę 
pavyzdingą musių ūkį. 
šiaip kaimietis su kultūra 
sugyvena net "be opų; 
jeigu naginė prakiura, 
tuoj su laikraščių užlopo. 
Musu kaime ar miestely 
sportas taipgi išsivystė: 
bados peiliais per veselijas 
arba lavinas vagystėj.
Dabar, kai rugiai kaip mūras— 
spausti Į sielos kultūrą. 
Nepatogu su kultūra, 
kai visi galai prakiura.

*

Tik nemiela ta advna 
Kai i nuovadą vadina.
Saulė šypsosi iš tolo.
0 čia rašo protokolą...
Galva sukas, vemti trošku, 
lašo orderius be proėkų.

Zalat-zalat-zalatoriau 
Pazalatyk man altorių'.
Kur tik einu—liūdna vieta 
Viskas marnastis ant svieto:
Snapso bonka. pypkės smarvė. 
Vainikėlis. Eriko karvės...

TARP ELAPERKŲ.

KONGRESAS, KURIS TĘSĖSI 
DU MENESIU.

II
Ne tik kaime, bet ir mieste 
kvl kultūros aparatas: 
gavo iždo prisiliesti, 
tuoj mūrinius romus statos. 
Sunku butų atsakyti, 
jeigu paskubom paklaust kas. 
kurs kultūrą daugiau gerbė, 
ponios arba Kalinauskas? 
Sako,'kad ir Sugimura 
džiaugės lietuvių kultūra, 
girdi spauda tai kaip rojuj, 
nei prieš valdžią nemauroja. 
Šiaip piliečiai minkštakūniai: 
vasarinei kaitrai stojus 
bėga nakčiai Panemunėn 
ir ten medžiuose nakvoja. 
Mat miške neapsijovys 
tas nelemtas karo stovis, 
o dėl porų laisvas krūmas — 
negirdėtas patogumas, 
šiaip i pelkes ar i pliažus 
kol kas subruzdimas mažas: 
Kas atostogų kiek paima— 
galvatrukkčiais bėg i kaimą. 
Todėl kaimas, gal sakyti, 
baigia miestą pasivyti.

“Vapsva.’’

! Kas penki metai viso pa- rios turi didelę pramonę, 
šaulio valstybės ruošia tam Tas klausimas buvo palikta 
tikrus pašto kongresus. To-atskiroms valstybėms tarp 
kiu pašto kongresų tikslas savęs susitarti, 
yra nustatyti pašto politiką 
penkiems metams.

Šįmet kaip tik suėjo pen- 
keri metai nuo paskutiniojo 
pašto kongreso, kuris įvyko 
1924 m., Stockholme. Tame 
pat kongrese buvo nusistaty
ta kitą kongresą 
1929 m.. Londone.

Tame kongrese 
’alstybės paštą

sušaukti

Pirma Flaperka: “Ko tu taip 
nubudus?”

Antra Flaperka: “Nes ši vaka
rą vyras bus namie.” •

Pirma Flaperka: “Aš vis! ma
nydavau. kad jis yra keliaujan
tis agentas.”

Antra Flaperka: “Taip, bet 
kas subatą jis parkeliauja namo. 
Aš priėmiau burdingieri. ir da
bar jam nebus kur atsigulti.”

Ponia: “Uršul. paduok man ki
tą peili, šitas nešvarus.”

Tarnaitė: * 
būt švarus, 
juo pjoviau.”

Lietuvos 
atstovavo 

pašto, telegrafo ir telefono 
valdybos direktorius inž. A. 
Sruoga ir tos pačios valdybos 
tarptautinio skyriaus virši
ninkas p. Krolis. Iš viso paš- 
to kongrese dalyvavo per 80 
viso pasaulio valstybių atsto
vų.

Kongresas buvo atidarytas 
šių metų gegužės mėn. 10 d., 
aukštuosiuose lordų rūmuo
se. Kadangi Anglijos kara
lius tuo metu sirgo, tai kon
gresas teko atidaryti jo Įpė
diniui Velso princui. Velso 
princas savo atidarymo kal
boj pareiškė džiaugsmo, kad 
viso pasaulio valstybių pašto 
atstovai suvažiavo Londo
nan, karaliaus vardu sveiki
no kongresą ir palinkėjo jam 
teigiamai išspręsti visus pasi
statytus klausimus.

Toliau pašto kongreso po
sėdžiai ėjo Londono meno 
akademijos rūmuose. Visas 
kongresas buvo padalytas i 
tris pagrindines komisijas, 

kiekviena skv-

JONINĖS.
Per Joninių vakarėli
Dėjau skrynion vainikėli.
Musų Kaunas slaunas miestas
Pagal Nemuną suriestas.
Prie šaritkų dručkis stovi— 
Nosi šluotosi rankove.
Davė litą, davė kitą
Gavo bėdą nematytą.
Pas teatrą vyrai imas.
Tartum degtų jų klojimas:
Pas Perkovskj uja-duja
Laka selteri buržujai.
Masce panie. už tą grieką 
Paskui laksto i aptieką.
O i vidun alėjos
Karštis vasaros užėjo:
Kvoldai dulka ir padelkos 
Be parėdko. be maršalkos...
Per Joninių vakarėli
Ūžė Kaune bernužėliai.
Panemunėj, krūmuos Šančiuos 
Pinės kojos su rąžančiais.
Aleksote prie makorkos 
Piaustė pilvus su cizorkais.
Ąžuolyne po kelmyną
Frikas darbą padalino:
Karvėms pieną, durniams kotą. 
O piliečiams mėšlo plotą.
Koks čia velnias, ar cholera—
Atsitūpti vietos nėra:
Ir pas kelmus ir pas tvoras 
Su butelka sėdi poros.

Pąrašė prof ' Dr. M. VV. Mever. Iš 

rašyta, kokiu budu tvėrėsi dangiški 
kūnai ir kaip musų žem.5 susitvėrė, 
taipgi, kokiu badu atsirado ant jos gy
vybė. Su paveikslais. Chicago, UI 
lOikl, pusi. 140. Gražiai apdaryta $1.50

S2 0) Kada ir kukiu budu gali svietas kada-
I nors pasibaigti Paaašė pro? Dr. 

_ . , VViiii. Meyer Iš vokiečių kalbos ver-
Lietuviškos pasakos iva'rais. »-ur.n "o j pįfjĮmjjjg Kas nori dasižmut', ka- 

Dr. J. Basanavičius Dalis 11. C.a jr jra;į svietas pasibaig-
telpa 205 labai gražiu n ju .smgų p; - skaito tą* knygelę. Chiea-
sakų. bov.jančra kiekvienų skaitytoja <F<> , ]2- ApjarJ.ta 50
ir klausytoją, ir pamokinančios (
Chicago, pus). 3>e. $ Kaip gyvena augmenis? Pagal Lun-

i keyičių ir kitus sutaisė šernas. Su 
Lietuviškos pasakos įvairios. Surinko paveikslėliais. Yra tai aprašymas apie 

I)r. J Basanavičius. Dalis Iii čia įvairius musų žemės augmenis, jų vy- 
telpą 202 dr r gražesnės ir juokinges- stymąsi ir atmainas, gyvi ir plėtuji- 

_ • mąsi nuo pat menkiausių pavidalų iki 
■’ ■ didžiausių ir tobuliausių. Chkago,

Į III. 1901, puslapių 129 .................. 75c.
Lietuviiikos pasakos įvairios. Surinko 1

Dr. J. Basanavičius. Dalis IV. Šioj-, Gyvenimo mokykla. Knyga pakelianti 
dalvje, taip kaip ir pirmesnėse dalyse.! dvasių ir duodanti norą atsižymėti 
telpa keli šimtai užimančių ir juo- ■ moksle ir praktikoje. Parašė Orison 
kingu pasakų Pusi 322..............$2 25' Sveti-.Marden Lietuvių kaibon išvertė

j K Zeg.ita Labai naudinga knyga de! 
Rymas. Romanas. Ta knyga yra vers-; moksleivių ir kitų, kurie nori tapti 

ta į visas kalbas, todėl kad yra gra- garsiais žmonėmis. Chicago, III.
žiai aprašyta apie Rymą. Lietuviška-: 1907, pusi. 235. Apdaryta..........$2.50
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi- j
cago, 111 l'JOf’, pusi. 432. Drūtai ‘Paėjimas organiško svieto. Pagal Bit- 
apdaiyta ........................................ $2501 neri sutaisė Šernas. Knyga aprašo

J tvėrimus! visų gamtos sutvertų daik- 
Bibli'a. tai yra visas šventas raštas tų; parodo, pagal seniausius ir giliau- 
seno ir naujo testamento. Į lietuvių sius žemės sluogsnius, daug milioną 

kalbą verstas ir iš naujo peržiūrėtas metų atgal, gyvenusius ant žemės 
(lietuviškomis raidėmis), Berlyne. augmenis, vabalus, žvėris, paukščius 
11^7 pusi. Drūtuose apdaruose $3.50 ir tt Su paveikslėliais. Chicago,_
Geresniuose apdaruose................. $4.50 III , pusi. 137 ......................   <5c.
Skuros apdaruose ....................... $6.0*11

; Žvėrys ir žmogus. Pagal Schrnehl’į su- 
Ink' izicija. Parašė N Gusev Puiki! taisė Šėmas Mokslas apie visokius 

naudinga knyga, aprašyta katalikų sviete žvėrys, gyvulius, paukščius, žu- 
bažnvčios siautimas ir pradžia refor- : vis, kirminus, vabalus, sliekus, subti
lios Su daugeliu puikių paveikslų. I davoiimą kūnų visokių gyvų sutvėri- 
215 pusi. Popieros a|>da.uose. .. $1.00 mų ir apie patį žmogų. Knyga su pa-

, veikslais. Chicago, 1906, pusi. 313. 
Lietuviškas Sapnininką-, surinktas iš Gražiuose audimo apdaruose .. $2.25 

1 ir su-*
taisytas pagal tikrą persiškai-egiptiš- Senų gadynių išnykę gyvi sutvėrimai.

• - - ‘ ■ j Pagal Hutchinsoną sutaisė Šernas
atspėjimo ateities. Geriausiai išguldo Su paveikslėliais. Aprašo seniausių 

.visokius sapnus, kokie tik žmogui pri- gadynių Įvairius sutvėrimus, gyvenu- 
ta Šauni sisapnuoti gali Chicago, III ; sius ant žemės dar prieš atsiiadima 

* .1.895 m. kaina.................................. $1.00 žmogaus. Chicago, III pusi 370- j ; Gražiuose audinio apdaruose .. $2.00
'.Naujas pilnas Orakulas arba burtų.'

_________  i monų ir visokių paslapčių ir praktiš- ■ Etnologija arba istorija apie žemės 
— . ..__________ ! ka C. C. St. Germain Delnažinvstė, su Į tautas. Pagal Dr. H. Haberianda,

Nuga-1 One prasahno JOS paveikslėliais. Surinko ir išguldė iš, parašė šernas Su paveikslėliais. Ap- 
skilvio trubeiius svetimų kalbų J. Laukis Yra Ui di- rašo apie visas musų pasaulio žmonių

i džiausią ir praktiškiausia monų kny-, tautas, veisles arba rases Yra didelei 
Štai yra raportas poruos-J M. ’ gjų burtų ir delnažinystes mokslo. Chi- naudinga kiekvienam perskaityti Chi-

1 1964 m . puslapių 412. : cago, III , pusi 667, Gražiuose au-
........................................ $4.50 dirno apdaruose .......................... $4.00

Paslaptis Magijos bei Spiritizmo švie- Istorija Suvienytų Valstijų Šiaurinės 
soje mokslo Yra tai išaiškinimas Amerikos nuo atsiradimo ir dar 

monų dary mo. Chicago, III, 1903, ! prieš atradimą Amerikos iki 1$96 me-
puslaprj 262................................... $1.00 tų. Aprašo, kaip Kolumbas atrado A-

1 meriką. kokie čia tada žmonės gyveno 
. suprantamai išaiškintas, j ir tt. Prie galo knygos telpa Suvieny-

iCommon Sens .>f Socialiam) Para- tų Valstijų Konstitucija. Chicago. III. 
John Spargo. Autoriui leidus ver- i 1896. pusk 364 Gražiuose audimo 
te A. Lalis .................................... $1.25 apdaruose...........X......................... $2.25

loc.

nes pasakos. Chicago, III, 190 > m.
Pusi. 333. Kaina..............................*-~

(

muoti iš visur suplaukusius 
šaulius. Bei kada prisiėjo 
maršuoti, pasirodė, kad di
džiuma jų nemoka eilėse eiti. 
Vos tik trečdalis 
maršuoti.

Nakvynes tiems 
dieriams" fašistai 
Valstybės Universiteto rū
muose. Gavę už tą pasirody
mą atlyginimo, kaimo bernai 
pradėjo linksmintis su mote
riškomis šaulėmis ir pasigėrę 
tiek privėmė, kad buvo pri- 
biaurotos pilnos universiteto 
kertės.

IŠ rVtO išėjo jie ant Kauno . Lietuviškas ^apnimnKąs. s'.’iir. 
gatvių visi Šiauduose išsivo- daugelio svetimų sapnininkų_ 'taisytas pagal tikra persiska:-t^>H^.lioję, susivėlę, net ziuret bu-: ką sapnininką, su aprašymu planetų I 
vo koktu.

Tai taip išrodė 
šaulių šventė žiūrint ne f ašis 
to akimis.

tegalėjo

“grena- 
paruošė

Amerika. Francuzija ir ki
tos didelės valstybės buvo 
pasiūliusios tarptautini pašte 
tanią sumažinti, bet kadan
gi daugelis pasisakė prieš su
mažinimą, tai tas pasiūlymas 
buvo atmestas.

Pažymėtina vienas cha
rakteringas dalykas iš SSSR 
pusės. Kiekvienai valstybei 
buvo duotas vienas spren
džiamas balsas. Be to, tokius 
pat balsus turėjo ir atskiros 
kolonijos. Tuo remdamiesi 
SSSR pašto atstovai parei
kalavo duoti jiems šešius 
balsus, arba atimti balsus iš 
kolonijų. Savo reikalavimą 
jie motyvavo tuo. kad jų val
stybė susidaranti iš šešių val
stybių. Bet kadangi jie neįro
dė, kad tos jų šešios valsty
bės atskirai valdosi, tai kon
gresas jų reikalavimą atme
tė ir paliko jiems tik vieną 
balsą.

Taip pat buvo daug ginčy
tasi, kur šaukti kitą pašte 
kongresą? Amerikos pašto 
atstovai būtinai užsispyrė to
ki kongresą šaukti Kuboje. 
Bet čia europiečiai griežtai 
užprotestavo. Jie sakė, kad 
neturi tiek daug dolerių, kad 
galėtų taip toli važinėti. Pc 
ilgų ginčų 1924 metais pašte 
kongresą nutaita sušaukti 
Kaire (Egipte).

Kongresas dirbo be per
traukos du mėnesiu. Posė
džiai ėjo kasdien nuo 9 iki 
13 vai. ir nuo 15 iki 18 vai., 
išskyrus šeštadienius; šešta- 

' _ \ _ ’ir šven-
įtadieniu, todėl ir dirbti nėra 
■ labai linkę.

Londone korespondencija 
išnešiojama Į dieną po devy- 

jnius kartus. Ir londonietis

‘Atsiprašau, jis turi 
nes as tik ką muilą kurios dirbo 

rium.
Tarp kitko buvo pasiūlyta, Į 

nac \ įsa tranzitinė ^0,'^sP^n;!c4;enį anglai laiko lvg i 
oencija butų vežama visiškai' - - - - -
nemokamai, šis siūlymas bu
vo motyvuojamas tuo, kad, 
girdi, tokia tranzitinė kores
pondencija esanti kultūrinis t 
r alykas. be. jokiu budu ne! vra ]abaj nepatenkintas, jei 
pelno. I> antros gi puses bu-į ryto jmetęS pašto dėžutėn 
v o pastebėta, kad kulturmtr^y^ jaišką tą pačią dieną 

kc.3'2 VS,?7" atsakymo iš pašto negauna.
i « . b vunvau4viiic*i;

■Galop buvo nuspręsta ,.e^pondencija Įriti L” 1 I ZV _

O. KAD JIS SPROGTŲ!

bę, bet jokiu budu ne sveti
mas.
sumažinti kilometrų skaičių, 

į už kurį reikia mokėti už 
tranzitinės korespondencijos 

•pervežimą. Seniau buvo nu-!
T . . , .. statytas 1000 klm. Tuo buvo!
.... .. įdaroma skriauda mažoms!to knspolc. ar mano vyras šia-, . ... -. , . . _,. .. .valstybėms, kurios nei puses inakt parvažiuos, ar ne? L- .

t, • i - ,.tz -- i j tiek skersai savo visa tento-. Burtininke: ‘Knsnolas rodo.' .. . ~ . I
kad jis labai skubinasi namo.

Jauna moteris: “Aš tau 
užmokėsiu, bet padaryk 
kad .jam tajeras sprogtų.”

Šventadieniais čia jokia ko- 
’ "i neišnešioja- 

ma ir visos įstaigos, išskyrus 
telefono stotis ir telegrafus, 
nedirba.

Pr. Kubilevičiu5.

__•• ‘rij? neturi. Dėl to dabar kon-. 
.jgresas nutarė šį kilometrų’ 

skaičių sumažinti per pusę,!

Sako, Šauliai Uni
versitetą Privėmė.

gerai 
taip.

Taip.

■Su ja.

Jonas:—Buvai vakar maudy
tis?

Petrą:
Jonas:—Su Agnieška?
Jonas:
Jonas:—0 kokį maudymosi 

kostiumą ji turėjo?
Peties:—Kostiumo nemačiau.

NELAIMINGA ISTORIJA.
Bruk-klyno “Vienybė“ 29 nu

mery rašo: “Didžiausia Potvinis 
Istorijoj!... 30.000 žmonių visiš
kai neteko pastogės...”

Nelaiminga ta Istorija. Ar ne
vertėtų parinkti jos gyvento
jams aukų?

Oklavaha. Fla.. kurį kiekvienas turėtų ca^o ln . 
perskaityti. Ponia Blair yra 64 metų Updai-vta 
amžiaus ir prieš vartojimą Nuga-Tone, . ‘ 
jos skilvys vis buvo suiręs, ką tik ji 
nevalgydavo, jai kenkdavo. Dabar ji 
gali valgyli bile ką ir skilvys visai 
lengvai suvirškina Tai yra puiki žir.ia 
žmonėms, kurie turi prastą skilvi, pra-, 
stą apetitą, jie turėtų šias geras gy- socializmas 
duoles pabandyti.

Nuga-Tone taipgi pagelbsti r.usil- 
pusiems inkstams, pūslei, neveikiam .................................... .... ...... ,______
čioms kepenims arba kitiems svar- (.. ..................................... Į
biems organams, pataiso prasta mie- Sveifcata arbą tiesus ir trumpas kelias Gadynė šlėktos viešpatavimo Lietuvn- 
gą. užkietiejimą, galvos skaudėjimą,. .; Sveikatą Pamatinės žinios iš ana- ’ ’e- < '9;> lr ,Į-!«-uv;skas
svaigulį, silpnus nervus, skaudamus u,mių,S- fiziologijos ir hvgienos Su-'Statutas Zigmanto L 1 arase Dr; Jonas 
raumenis ir panašius nemalonumus. — Z. X- 7. — ai-—
Jei jus turite prastą sveikatą arba yra U»ll, pusi 3 
sugedę kokie svarbus organai, tiktai 
vartokit Nuga-Tone ir pastebėkit pui- | 
kų savo pasitaisymą, kuris apsireikš 
Į keletą dienų. Jus galit gauri Nega- 
Pone kur gyduolės yra pardavi:i?js- ' 
mos. Jei jūsų vertelga neturi jų save 
sandėly, reikalaukit, kad jis užsakytų 
jums iš olselio vaistinės

Musų bedradarbis rašo iš 
vadinasi, palikti 500 kilome-;Kauno:
irų. | Iš įvykusios Lietuvos sau-j

Toliau buvo iškeltas dar <]ių šventės, Lietuvos žurna- j 
.ienas įdomus dalykas,— listai negali atsigerėti. Tokia' 
naujos korespondencijos Įve- iškilminga šventė, tiek daug 

šaulių, tokie vyrai, taip dis
ciplinuoti, kad atsigerėti ne- '_ lf__ •

I

vienas įdomus dalykas, —

Pabandyk Dykai
įsitikink, 
kad

RE M OLĄ
GYDO

RAUDCNA.IAGY5LĄ
KAM KENTET kad mes

tis su REM-OLA yra taip 
maloni ir lengva vartot—nesutepa 

drapanų. Ji gydo—klausk jų aptie- 
koriaus. arba parsisiųsk dovanai 
SampeiĮ—paprastai apvyniotas ir 
užpečėtytas Rašykit Henry Thaver 
& Co„ Cambridge, Mass.

tomijos. fiziologijos ir hygienos
taisė Dr. A. L. Graičiunas. Chicago. Šl upas jTrecias.s tomas L.etuvu 

339. Brutuose audi- ' I 7a.uto^ ) 5 ra pilna istorijų
rr.o andai uose.....................................$2.50 -a,P Lietuva sus.junge

su Lenkija ir kaip per kelis šimtus 
’ metų lenkų bajorai šlėktomis vadina
mi valdė lietuvius Chicago. III.
pusi. 552. Gražiai apdaryta .... $3.M
Rankvedis Angliškos Kalbos. Praktiš

kas būdas išsimokinimui angliškos 
kalbos pačiam per save be pagelbos 
mokytojaus. Pagal Ollendorfą. Har- 
vey. Masueil ir kitus parašė J 
Laukis. Stipriai apdaryta..........$2.50

Istorija Abejoji. Dalis f Yra tai pilna 
svieto istorija nuo seniausių laika 

Kinijos, pradedant 2800 metais prieš 
Kristaus gimimą iki galutinam išdras- 
kymui imperijos Aleksandro Makedo- 
niškojo, 140 metų po Kristui Yra tai 
svarbiausia knyga norintiems susipa
žint su svieto istorija. Parašė Dr Ba- 
ceviėia. Chicago. 19OJ, pus! 498. 
Gražiuose audimo apdaruos? .. $2.75

Rašto Istorija. Pagal A E Schnitzcrį 
sutaisė Šernas. Aprašo, kokiu budu 

žmonės rašyti išmoko, kokiu budu iš
dirbi sau raštą kiekviena žmonių tau
ta ir tt. Chicago, 1905, pusi. 304. 
Apdaryta ...................................... $250

Tikėjimų Istorija. Parašė P D. Chan- 
tepie de !a Saasaye, Teologijos pro

fesorius. Vertė lietuvių kaibon J. liau
kis. Knyga didelio formato, 10N6 pusi 
su daugybe paveikslų visokių tikėjimų 
dievų, dievaičių, relikvijų, bažnyčių, 
šventinyčių ir tt. Gražiais tvirtais ap-

nyr.as. Knyga žinių iš mitologijos, 
historijos, etnografijos, geografijos, 

astronomijos, aritmetikos, medicinos 
i- kitų mokslų bei jų šakų: rinkinys 
visokių patarimu apie sveikata, budus 

' gydymosi, vaistus, 'vairių nurodymu 
amatninkam.-, ūkininkams. <iaržinin- 

; kams, šeimininkams ir kitiems. Iš įvai- 
j rių šaltinių surinko J. Laukis. Chica
go, Ui. 1911 m. puslapių 392

i Apdaryta ........................................ $3 00
• * 

Moteris ir Socializmas. Parašė Augusi 
I Bebel. vertė V K. K. Yra tai svar
biausia ir geriausia knyga lietuvių 
kal'>oje tame svarbiame klausime. 
Pusi. 429, 1’915 m ..........................$2.00

NUO ODOS LIGŲ
Naudok gydančia* putai

#""^FREEDOL
Tai yra receptas garsaus šveicariško 
Profesoriaus. FREEDOL greitai įsige
ria į odą ir po 5 minutų visiškai praša
lina įdegimą bei skausmą. FREEDOL 
stebėtinai greitai išgydo šašus, Ronas, 
Egzemą, Hemoroidus, šunvotes. Nie
žuli ir kitokias odos ligas. Kaina $1.00. 
Reikalaukite aptiekose arba prisiųski- 
te $1.00 ir mes tuoįauą išsiųsimo nėr 
paštą bonką. (-)

FREEDOL REMEDY CO.
383 A. M’arren St, Boston 19, Mass.

III

Apie žemę ir kitus'svietus, ju b-.ivi ir 
pabaigą Pagal Jieilperną, Falbą ir 

kitus sutaisė Šernas. Aprašo, kas yra 
žemė, iš ko ji susideda, ant ko laikosi 

į ir kaip sukasi. Kas yra saulė, žvaigž- 
I dės, mėnulis, planetos, kometos ir ki
tos retai matomos žvaigždės. Su 30 
astronomiškų paveikslų Chicago, UI. 
‘1896, pusi. 255 Gražiais audimo 
apdarais .....................  $2 90

Apsireiškimai atmosferoje arba mete-.
crologija. Pagal profesorių Vojei- 

kov’ą sutaisė šernas. Aprašo, iš ko su
sitveria ere žaibai 
ko atsiranda ant 
šviesos ir šešėliai, 
kitų įvairiausių 
Iliustruota paveikslėliais. Chica
go, Ui 1907. pusi 238 ....

Biologija, arba mokslas apie gyvus _  _ ___________t________ _
daiktus Pagal prof Nusbaumą su-. paveikslais senoviškų liekaną iro-kiais 

taisė Šernas. Su paveikslėliais. ' • - " .......
Chicago, III. 1901, pusi. 147 .... 60c.'

d imas. Tokia korespondenci
ja turėjo būti pašto siunti- 
niai, įmetami kaip ir laiškai galima!
į tam tikras dėžutes ir siun-j Bet visa tai tik fašistinių' 
čiami taip pat kaip laiškai, i laikraštininkų išmislas. šau-l 
Šitokį pasiūlymą padarė di- liai, tiesa, suvažiavo iš visų 
džiosios valstybės. Bet čia pusių. Bet jų buvo visokių:; 
griežtai prieš tai pasisakė vyžuotų, naginiuotų, ir net 
mažosios valstybės, nes už tokių, ką eiti žmoniškai ne- 
tokius siuntinius jos nebe- mokėjo. Šitaip apsirėdžiusių 
gautų tam tikro mokesčio, kaimo berniokų negalima 
kas žymiai galėtų sumažinti buvo parodyt Kaunui, o fa- 
jų įplaukas. Įvedus šitokią šistams rūpėjo savo jėgas de- 
korespondenciją galėjo žy-.monstruoti. Todėl suskato 
miai laimėti tik tos šalys, ku-' jie valstybės lėšomis unifor-

TARPININKAS
(THE MEDIATOR) 

Leidėjas A. J. K u pat ta. 
Vaizbos, Kultūros ir Dailės Mė
nesinis Žurnalas su spalvuotais 

paveikslais. 40 puslapių. 
Didelio formato.

Prenumerata metams f 1.00, 
vienas numeris 10c.

Užsieny—$1.50, vienas num. 15c 
“Tarpininkas” duoda $200 ar

ba laivokortę į Lietuvą ir atgal 
—dovanų. •

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

“TARPININKAS”
$32 W. BROADVAY, 
SO. BOSTON, HA88. '

ir griaustiniai, nuo 
dangaus įvairios 

ir daugybė visokių______ ____ ___ ________ _________r
. apsireiškimų, darais "Chicago, 1914, pusi. 1086.

■ i Kaina.... >...................................   . $700
. $1.75 į

Trumpa Senobės Istorija. Pagal prof 
i R. Vipper vertė iš rusų kalbos D. Su
• ______________ i- .t __________ t*i_  H-i________

• spalvuotais gražiais žemlapiais. 
' Chicago Gražiuose apdaruose .. $250

Apie turtų IMirbimų. Parašė Schram.
Vertė S. M. Veikalas gvildenantis 

politišką ekonomijų, kokiais keliais iš
sidirba turtai, kaip jie susikrauna, sa- 
sitaupina ir kaip atsiliepia ant draugi
jos gyvenimo. Chicago, III. 1900, 
pusi. 139............................................... Mc

Kaip Rašyti I-aiškus Lietuviškoje ir 
Angliškoje kalbose Suprantamas ir 

tinkamas pamokinimas susirašinėti 
lietuviškai ir angliškai Sutaisė J. lau
kis. Šioje knygelėje yra laiškai viso- 
kiuose reikaluose ir atsitikimuose į vi
sokias ypatas Yra tai parankiausias ir 
lengviausias būdas gerai išmokti ang
liška kalbų, rašybą ir susirašymo for
mas turint taipgi po ranka ir žodyną. 
Chicago, Illinois Audimo apda
rais ..........................   $2.00

Dvi Kelioni į Tolima Šiaurę. Sutaisė 
M. Matulaitis. Labai žingeidus ir 

naudingas aprašymai iš kelionės j 
Šiaurinį poliusa Su 17 paveikslu 
Chicago. 1909, pusi. 88.....................50c.

Geografija arba žemės aprašymas. Pa
gal Geikie. Nalkovskį ir kitos sutai

sė Šernas. Su paveikslėliais Aiškiai ir 
suprantamai aprašo musų žemę, jos 
pavidala. didumą, augštj, vulkanus ir 
tt. Chicago, m. 1906, pusi 469 
Apdaryta audimu ....................... $4.00

i
Gamtos Istorija. Pagal P. Bert vertė 

Dr. A Bacevičių. Knyga su daugeliu 
paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ak
menų ir tt.; trumpai, aiškiai ir supran
tamai išaiškina gamtos istoriją Chi
cago, III. 1903, pusi. 209. Gražiuo
se audimo aūdaruose........................$1.50
Gamtos Pajiegos ir kaip iš jų naudotis

Pagal Bitnerį sutaisė šernas. Svar
bios moksliškos vertės knyga, su dau
gybe paveikslų įvairių mašinerijų ir 
kitokių prietaisų išnaudojimui parotos 
pajėgų Chicago, III 1904, pusi. 
238. Gražiuose audimo apdar .. $1.75

Ii kar atsirado musų naminiai gyvuliai 
ir auginami augmenys ? Pagal Lur.- 

kevičių sutaisė šernas Su pa
veikslėliais .......................................... 35c.

I
i
I

Oras, Vanduo. Šviesa ir šiluma. Lek
cija prof Blockman’o. Sutaisė šer

nas. Visiems suprantamai aprašyta 
ypatybės chemiško ir fizinio proceso ir 
aiškesniam to parodymui yra dauge
lis tam tikrų paveikslėlių. Chica
go, 1907. pusi. 138...........................J5c.

KELEIVIS •
253 Broadvrajr,

So. Botfon, Man,
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t KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
t • ii

(Luo musų korespondentų ir ii LietuvoeLaikraičių.)

KIEK PASIDARO ATMAI- NE KELIONĖ, O KORONĖ. 
NŲ DĖL GRAŽIOS

MOTERIŠKĖS.

Skuodo taikos teisėjas P-reginys:
Vaitkevičius Stasys perėmė 
iš senojo teisėjo Įstaigą ir ta
me pat bute tęsė savo darbą 
toliai . Teismo salė ir raštinė 
nuo pat Lietuvos Įsikūrimo 
buvo Iciko Wainerio namuo
se, už kurį butą mokėjo nuo
mos 75 litus mėnesiui.

Parėmęs savo žinion Įstai
gą po kiek laiko taikos teisė
jas S. Vaitkevičius susipaži
no su jauna ir gražia našle, 
p. Magde Litvaitiene. Nusi
bodo p. teisėjui J. Wainerio 
namuose gyventi ir ponas 
teisėjas nusisamdo teismo sa
lei ir raštinei butą ponios M. 
Litvaitienės namuose už 100 
litų nuomos mėnesiui, sumo
kėdamas gražiajai M. L. 
nuomą už visus metus iš ank- 
Sl°O po kiek laiko p. Vaitke-'^gį3““*1S vietos pasiju- 
viėiaus širdis tiek suminkštė- <•“>“ ^‘ž3 Pamatėm kad ne- 
jo, kad iau nebebuvo gaila P?!8331 sustojusių seklumoj 
valstybės lėšų mokėti jaunai /’ju garlaivių atvažiuoja dar 
moteriškei M.' L. nuomos, be- ™"a. 83T13,.vn>
rods, apie 175 litus mėnesiui, i' /į™3-. Sdie drąsuoliai irgi 

likimas ištiko po kiek laiko 
dar du ar tris musų Nemuno 
“kreiserius” ir šviesi karšta 
vasaros saulutė pamatė tikrą 
garlaivių šventę. Septyni 
garlaiviai su keleiviais už
kliuvo dumble ir matyti ren
gėsi čia pat apsinakvoti.

Liepos 21 d. teko matyti 
musų Nemune nepaprastas 

: Du-tris kilometrai 
nuo Kauno buvo sustoję sep
tyni garlaiviai vidury upės ir 
stovėjo lyg užburti. Juose va
žiavo keli tūkstančiai kau
niečių Į Veršvus, Kačerginę, 
Kulatavą, Bružus pasilsėti, ir 
pakvėpuoti grynu oru. Bet...

’ Rašąs šias eilutes išvažia
vo iš Kauno prieplaukos 10 
vai. garlaiviu “Lietuva.” Dar 
anksčiau Nemunu žemyn nu
plaukė pora gegužinių. Ties 
Marva pamatėm, kad gegu
žinių garlaiviai sustojo, ma
tyti, seklumoj ir nesijuda. 

, Per kelias minutas teko ir 
mums atsisupti seklumoj 
prieš didelę salą, atsiradu- 

’ šią Nemuno- vidury smarkiai 
nukritus vandeniui... Veltui

ŽIAURI ŽMOGŽUDYSTE 
IR APIPLĖŠIMAS.

Plateliai, (Kretingos ap.). 
Ūkininkas Rapolis Lainų k., 
Salantų valse, užsiiminėjo 
karvių prekyba. Tuo tikslu 
liepos 10 d. nuvyko Į Atlau
žų kaimą, -Platelių vai. pas 
vieną ūkininką ir karvės ne- 
suderėjęs išvyko atgal į na
mus, bet negrįžo.

Vakare namiškiai nesu- 
aukdami grįžtančio tėvo la
bai nerimavo. Anksti rytme- 
,Į ėmė jieškoti ir vakare, tan
kiuose krūmuose, ant Avižo- 
kalnio, Atlaužų kaime netoli 
kelio rastas arklys pririštas 
prie medžio ir visas kruvinai 
vabzdžių sukandžiotas, o ra
guose begulįs labai sudaužy
tas peršauta galva ir veidu 
pats šeimininkas.

Ūkininkė Silenskienė ei
dama tuo pačiu keliu apie 6 
vai. vakaro girdėjusi šūvi ir 
vėliau mačiusi, kad vfenas 
žmogus norėjęs važiuojant 
išlipti iš ratų, o kitas eidamas 
salia už kojų atgal Įsukęs Į 
vežimą ir arklį pavaręs Į kal
ią.

Namiškių žiniomis velio
nis su savim turėjęs 675 litus, 
žmogžudys dar nesurastas.

ROMĖNŲ RELIKVIJA is EŽERO DUGNO.

< dimi nasruose buvo iškelta iš 
nikuose buvo paskandinta daug 

' '"kslininkai dabar tyrinėja.

■*

šita bronzinė vilko galva su gr 
Nerr.i ežero dugno, kur Kahgu...■ 
romėnų turto. Šitą ežerą Itai >

PASIKORĖ DU ŽMONĖS
Vabalninkai. Biržų apskr. 

Birželio mėn. vidury šioj 
apylinkėj pasikorė du žmo
nės: ūkininkas ir proletaras. 
Ūkininkas Perekšlis paliko 
puikų ūkį, jauną gražią žmo- 

i ną su dviem mažais vaikais 
ir užprotestuotų vekselių 
8,000 litų suma ii- dar dau
giau skolų. Matyti dėl skolų 
ir pasikorė.

Proletaras Skukauskas pa- ; 
liko alkaną žmoną su mažais 
vaikais. Matyti ir pasikorė, 
kad nebeturėjo ką valgyti.

Pirmiau, mieste. Wainerio atsidūrė seklumoj Tas.pate 
namuose toks pat butas mo- 
kėjosi tik 75 litai, o dabar už
miestyje, kur kaina turėtų 
būti žymiai pigesnė, moka
ma, berods, apie 175 litus 
mėnesiui.

Kas tik nesvaido bereikalo 
valstybės pinigų?

Kas tik gali, stengiasi vai- • Apie 2 vai. “Lietuvos” ke- 
stybės turtu pasinaudoti. Net leivių dalį po smarkaus skan- 
žmpgaus grožis turi didelės dalo, sukelto pasipiktinusios 
Įtakos Į valstybės išlaidas, publikos, nuvežė atvažiavu- 
Del gražios Jievos pagundų si pagalbon “Eglė,” kuri per 
Dievas rojaus gyventojų nu- tris valandas nevykusiai 
stojo, o dėl šių dienų Jievos stengės išjudinti “Lietuvą.” 
kodėl negali valstybės iždas Kiti liko sėdėti “plaukian- 
ir žmonės nukentėti ’. čiuose kalėjimuose” laukda-

Taikos teisėjas S. Vaitke- mi, kad teks visą sekmadie- 
vičius Įsikraustęs Į p. M; Lit- 
vaitienės namus, ėmė galvą 
laužti, kaip ją savo Įstaigos 
tarnystei) priimti.

nį čia praleisti. Tik apie ket
virtą valandą vėl prasidėjo 
susisiekimas Nemunu. Vadi-

mystėn priimti. ’ nas, žmonėms sugaišino še-
Tarnautojų etatus padi- šias valandas laiko, sugadi-

dinti sunku, senus tarnauto- no visą poilsį, ir dargi grįžu- 
jus išvaryti negražu. 'siems Kaunan negrąžino su

svarstė, galvojo, ir kilo m^ėtų už bilietus pinigų.
galvoje geniali mintis. Pa-1 Nejaugi sveiko proto žino
ję viečia p. teisėjas Vaitkevi- nes, kurie rūpinasi keleivių

DIDELIS GAISRAS 
RAMYGALOJ.

Ramygalos miestely kilo 
didelis gaisras. Sudegė 23 
gyvenamieji namai, žydų si
nagoga ii- keletas negyvena
mų trobesių. Nuostolių apie 
300,000 litų, apdraustų tro
besių buvo nedaug.

Gaisro metu miestely pra
sidėjo panika. Iš išgąsčio 
mirė 60 metų senė Chaja Ka
unienė. 2 asmenims apdegė 
•ankos, vienas šaulys sužei
dė ranką.

Iš Panevėžio-buvo atvykę 
Ramygalon gaisrininkai. 
Gaisro priežastis dar neaiški, 
spėjama, kad tai buvo neat
sargumas.

PRAGĖRĖ JAU 16 
MILIONŲ LITŲ.

šįmet per 5 pirmuosius 
mėnesius Lietuvoje parduo-

i degtinės už 16,480,940 li- 
į. Daugiausia degtinės par

duota Kauno rajone — už
.773,079 litų: antroj vietoj 
lovį Vilkaviškio rajonas — 
.240,406 litų; mažiausia 
>arduota Utenos rajone, nes 

• tik“ už 620,607 litų. Matyt, 
ia daugiau naminės varo- 

i na.
I

I

I

PAVAUGįS
Apetitas blogas ? Ner-»* 
vuotasNepasiduokit.! 
Tegul Severas Esorka,! 
labai geras virškinimo 
ir liuosavimo tonikas, 
priduos Jums naujos spč- ■ 
kos ir pagelbos Jums at- Į 
sistoti ant kelio į sveika- ' 
tą. Klauskit aptiekonaus .Sevęra’s ! esorka'
AAA A A Au

i

kviečia p. teisėjas Vaitkevi- nės. kurie rūpinasi keleivių 
čius pasiuntinį Dobrovolskį patogumais, gali siųsti gar- 
pas save, liepia paduoti iš laivius vieną po kito, puikiai 
tarnystės atsisakymo jjrašy- žinodami, kad pravažiavimo 
mą ir drauge paduoti prašy- i * ' ’ ’ - ■ ■ - ’
mą pensijai gauti. Pasižada lumoj jau keletas garlaivių? 
teisėjas čia pat išrupintf jam -------- ,------
pensiją. t TEISĖJAS PRASIŽENGĖ.

Pakviečia raštininką p.1 r-
Višniauską, buvusi Lietuvos 
savanorį, dabar karo invali
dą, ir liepia jam užimti pa
siuntinio vietą su 50 litų ma
žesniu atlyginimu, arba atsi
sakyti iš tarnybos. Raštinin- 
kas Višniauskas, būdamas 
invalidas, turėjo^ su tuo su- važjavo 99 žmonių eks- 

kti, nes gyvas į žemę nelys, • kursanty t y 19 žmonių dau- 
gyventi reikia. O jo vieton ^au tiR delJ Rad dok*men. 

o c? Ir 1 r» # ,
__ ____ 1 po gavimo vizos 
buvo suklastuoti. Tarp sąra
šo pavardžių buvo Įsprausta 
dar nauji numeriai su a, b 
raidėmis ir taip visi šie 19 
asmenų kieno tai rankos bu
vo Įtraukti Į bendrą sąrašą. 
Šią ekskursiją palydėjo Į sto
tį pats p. Vaitkevičius (tai
kos teisėjas) ir sulyg suklas- 
tuotu sąrašu visus patikrinęs 
išleido Į-užsienį. Dėlto kraš
tas nuo kiekvieno šių 19 as
menų turėjo nuostolio po 100 
litų (pasas ir viza). Keista, 
kad šiame sąraše figūravo ir 
“nansenistai,” kurie tik at
skiru leidimu tegalėjo vykti 
užsienin. Visų šių faktų aky- 
vaizdoje kįla klausimas, kaip 
gali užimti toks asmuo tokią 
aukštą vietą ir Lietuvos vals
tybės vardu daryti teismo 
sprendimus ir teisti žmones 
tuomet, kada pats klastuotais 
dokumentais išleidžia eks
kursiją užsienin. Visų keis
čiausia tai, kad iki šiam lai
kui minėtas teisėjas nepa
trauktas teismo atsakomy
bėn.

nėra ir kad čia pat stovi sek-

SPROGUSI GRANATA 
SUDRASKĖ 3 VAIKUS.
Šiomis dienomis Pakuonio 

valse., netoli Kauno pil. Mo
tiejus Kairiūkštis 15 m. ir jo 
brolis Vladas 17 metų besi- 
maudydami Jesės upėj rado 
nuo karo laikų užsilikusią
vandeny granatą. i

Kairiūkštis rastą granatą 
parsinešė namo Į Girininkų 
kaimą ir pasikvietę kaimyną 
loną Kurauską ėmė granatą 
daužyti. Neįstengdami gra
natos išardyti ją paslėpė ir 
kitą dieną vėl ėmėsi darbo. 
Pagaliau granata sprogo ir 
užmušė Vytautą Kairiūkštį, 
o Joną Kurauską ir Vladą 
Kairiūkšti sunkiai sužeidė.

Sužeistųjų vaikų sveikatos 
stovis blogas. !

KIEK LIETUVOJ AUTO- ! 
MOBILIŲ.

šiais metais jau Įregistruo
ta Lietuvoj 1250 automobi
liai. 1926 metais buvo tik 
430; 1927 m. buvo 580. gi 
1928 m. buvo apie 900. Vie
nas auto tenka 3500 gyven

tojų. Jungt. Amerikos Valsti
jose vienas auto 5 žm., Ang
lijoje — 45 žm., Kinuose — 
30,000 žm., SSSR—9000 žm.

Skuodas. 1928 metų birže- 
_ _ 2. vietos pagražinimo 
draugija surengė ekskursiją 
Į Latviją. Šią ekskursiją ren- 
gė draugi jos pirmininkas tai
kos teisėjas p. Vaitkevičius. 
Klaipėdos gubernatoriaus 
buvo duota viza 71 asmeniui,

tikti, nes gyvas Į žemę nelys, - ” ’ 
° U ' ( MIV
raštinė” buvo, paskirta jau-,jai vėljau
no ji M. Litvaitienė. O kiek 
M. L. dirba? Dievas vienas 
težino. Turbut ne ji Įstaigoje 
tarnauja, o teismo Įstaiga jai 
tarnauja.

Be reikalo p. taikos teisė
jas S. V. tokios didelės nuo
mos M. Litvaitienei nemokės 
ir neduos tarnystės, kitus iš 
darbo pravarydamas. Turbut 
tik todėl taip daro, kad abu 
po vienu stogu miega.

200 TŪKSTANČIŲ LITŲ 
PRADŽIOS MOKYKLOMS

Paskutiniame savo posėdy 
ministerių kabinetas priėmė 
vidaus reikalų ministerijos 
etatų pakeitimo projektą, 
nutarė duoti švietimo minis
terijai 200,000 litų pradžios 
mokyklų statybai ir 110,484 
lit. teatro remontui.

ŠVEDAI STATYS GELE
ŽIES FABRIKĄ.

Geležiai ir špižui apdirbti 
fabrikas busiąs pastatytas 
Mažeikiuose. Fabriką ren
giasi statyti švedų finuos.

2,000 KELEIVIŲ VAŽIUO
JA AUTOBUSAIS.

Kauno užmiesčio autobu
sų stotin kasdien atvažiuoja 
ipie 100 autobusų. Jie kas
dien perveža apie 2,000 ke
leivių, tokiu budu geležinke- 
iams sudarydami didelę 
konkurenciją.

RETAS “PLEČKAITI- 
NINKAS.”

Aną sąvaitę demarkacijos 
inijoje, netoli Seinų buvo 
oastebėta, jog kažkas tratin- 
lamas krumus veržiasi į mu
lų pusę. Bet koks buvo sar
gybinių nustebimas, kada 
vietoje “plečkaitininkų” iš 
krūmų išlindo meška.

Meška buvo, žinoma, su
gauta. Tai musų miškuose 
iabar retas žvėris.

V akacijų Reika
lingumai

Netvarkingas Pilvas sugadina daug 
akacijų X ašaros metų mums reika- 
riga kas nors tokio kad stimuliuotų 
iusu jaknas, reguliuotų vidurius ir 
a'ytų kraują.
TRINERIO KARTUS VYNAS
>a geriausia pagelba. Visos jo sudū
lės priklauso prie daržovių kategori- 

os. Vartokit jį reguliariai kožną die- 
• a tris kartus, pusei valandos prieš 

■žną valgį, ir jus busit apsaugoti nuo 
visokio negerumo. Visose aptiekose. 
.Dykai sampelis nuo Jos. Triner Co., 
1333 S Ashiand Avė , Chicago, III.

DYKAI SAMPELIO KUPONAS.
Vardas............................................................

Adresas.........................................................

Miest......................... Valst. .................
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CUNARD LINIJA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per okeaną pasauly Išplaukimai iš' New Yorko į 
Southampton kas Seredą vieDU iš milžiną ekspresinių laivų
BERENGAR1A AQUITANIA MAURETANIA

Iš BOSTONO: LACONIA—Rugpiučio 25; Rugsėjo 22 d. 
SCYTHIA—Rugsėjo 8 d.

' paskui saus žemi u j Kaunąo
Pamatykite Londoną pakely. 
Taipgi tiesiai į Londoną kas 
Pėtnyčia nauji, aliejų varo
mi laivai. Trečios Idesos 
laivakortės į abu galu iš

CUIARD L1N

Nevv York į Kauną $203 ir bran
giau. Atskiri kambariai, erdvi 
vieta, geras naminis valgis, 
mandagus patarnavimas. Dėl ki
tų informacijų klauskite bile 
Cunard agento, arba rašykit pas,

33 Statė Street,
Boston, Mass.

KELIAUKIT Į LIETUVĄ PER

KLAIPĖDĄ
Laivais Bahic Amerikos Linijos

I

DAKTARO KAIRIŪKŠ
ČIO IŠRADIMAS.

Kauno kalėjimo gydytojas 
PRŪSIJOJ GYVENO ŽMO-|Dr Kairiūkštis išrado naują 
NĖS PRIEŠ 4000-METŲ. Pu^ tuberkuliozui «1ž>o- 

n >• • 1 vai) gydyti. Vartojant .10 gy-
Mazujų Darkiemiu apskr. J 3ymo būdą, ligonis bema-i 

Prūsijoj rasta giliai žemės 1 ant pradeda sveikti ir didėti 
sluoksny liekanos žmonių, Į svoriu. Daromi tolimesni 
gyvenusių akmens amžiausIbandymai. Dr. Kairiūkštis 
pabaigoje ir bronzos am-1 įau vra pasižymėjęs daugeliu 
ziaus pradžioje. Yra daugL]arbų medicinos srityje. Da- 
bronzos, akmens ir kaulo! rOmi tolimesni do išradimo 
įrankių, puodynių su numirė-] bandymai, 
nų pelenais bei daug ugnia
viečių.

United StatėsUaes

Specialiskos 
Ekskursijos j

LIETUVĄ

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI I

KLAIPĖDĄ IR ATGAL
Pątariam pirkti laivakortes Į abi pusi, nes tuomi 

sučėdysite sau pinigų.
Trečia klase.................................................$107
Trečia, klase Į ten ir atgal, tiktai............181
Turistine trečia klase, Main Deck......... 129.50
Turistine 3*čia kl. į ten ir atgal, tik .... 216.
Cabin.......................... 7...................................... 14730

“Revenue Tax” ir Pagalvė “Head Tax” atskirai.
Per “Vasaros Sezoną” važiuojant Į Euro ją—nuo 

Birželio 15 iki Liepos 15—o į Ameriką nuo Rugpiu- 
eio 1 iki Rugsėjo 22, visos kainos padidinamos $7.50 
vienan galan, ir $12.50 i abu galu.

Baltic Afnerica Linijos laivų populiarumas lietu
vių tarpe priklauso ne vien nuo to, kad jos laivai ei
na tiesiai Į Klaipėdą, bet ir nuo to, kad pasažieriams 

maistas ir patarnavimas.

ėl visų informacijų kreipkitės j vietos agentą arba

Rugsėjo išplaukimai:
1

; j

S. S. Pres. Harding 
Rugsėjo 4.

i S. S. Republic
Rugsėjo 6. 1

S. S. I^eviathan 
Rugsėjo 7.— Rugsėjo 26.

S. S. Pres. Roosevelt 
Rugsėjo 11.

S. S. Geo. Washington 
Rugsėjo 18.

S. S. America 
Rugsėjo 27.

Leviathan plaukia per 
Cherbourgą.

Visi kiti laivai tiesiog i Bremeną.

1
1

1

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ Iš NEW YORKO
“LITUANIA” Aug. 31 “ESTONIA” Sept 17 

“POLONI A” Sept. 7 “LITUANIA” Oct. 5

FANATIKŲ MUŠTYNĖS.
Kamajų sodžiuje. Vilniaus 

krašte, per sekmįnes įvyko 
susirėmimas tarp katalikų ii 
stačiatikių gyventojų. Kata
likai dėl nežinomų priežas
čių Įsigeidė pastatyti savo 
kryžių cerkvės šventoriuj. 
Už tai tarp stačiatikių ir ka
talikų kilo peilių kova, ku-

MAURETANIA PAGREITĖJO.
Padarė naują rekordą dieno- 

kelionėje.
Kapitonas S. G. S. McNeil pra

nešė Cunard Linijos ofisams.’ 
kad nuo pereito panedėlio pietų ! 
iki utaminko pietų, Mauretaniai 

I nuplaukė ‘ 687 miles. darydama 
[aplamai apie 271/., mazgo, 
į 'l°s pirmieji du greičiaus’ re
kordai vienos dienos buvo p" ,’ b 
miles, aplamai po 27.04. kur; ; 
padarė sausio 26, 1911 m., .r ’ 
miles, aplamai darydama 

[mazgų, rugpjūčio 5 d., 1919. M *-

!r I
Ši kartą, tikimas:.'

AREŠTUOTA BANKO 
VALDYBA.

Šiomis dienomis tardytojo 
Įsakymu buvo areštuoti ir 
pasodinti Į kalėjimą buvusie
ji Rokiškio U-kų Sąjungos 
banko valdybos 6 nariai. 
Tarp kaltinamųjų yra preky- _ 
bininkų, dvarponių ir dvasi-Irios metu keliolika asmenų 
ninku. Kaltinamas ir vietinis I sunkiai sužeista, 
pralotas, bet jis kol kas ne-|v 
suimtas. Iš kalėjimo išimti 
uždėta laidai po 30 tūkstan
čių litų.

BALT1C AMERICA LINE
8 Bridge Street, New York.

R. J. VASIL : 
«> 409 BROADWAY, ROOM 4, j 

; ŠO. BOSTON, MASS. < 
? Parduoda: NAMUS. FARMAS, < 
į: KRAUTUVES. <

1 Iniinrinu: AUTOMOBILIUS, J 
<• NAMUS, FORNfSIUS, KRAU- * 
’ I TUVES ir tt. j

Apdraudžiu gyvastį ir sveikatą. J 
į PADARAU VISOKIUS DOKU- <
V MENTUS kaip čia, taip ir Lie- 
* tuvoje, greitai ir atsakančiai.

Norint gero patarnavimo, kreip
kitės. R. J. VASIL
409 Broadnay.Ss Boatsn, Maaa

retania dabar perplaukda' 
lantiką į 4 dienas, 18 valanc 
28 minutas. r; ;____
kad ji perplauks daug trun 1

R
UGSĖJIS yra ideališkas laikas 
keliaut į Tėvynę! Tykus vande- 

,.jai ir daug valandų praleistų ant 
;'v:< -ių patogių denių padarys malonų 

-ilga atmintį Jums. Rugsėjo mė- 
. t ' s j ra geriausias laikas važiuot per 
mares.

X< žiūrint katrą la'v? ’’ U. S. Lines
: k’umet keliaut, mc. užtikrinam 

i .Itns kad rasit visus patogumus, gerą 
<•-Hgvstę tarp savo tautiečių, ir ne- 
t -rygbamą Trans-Athntic laivuose 
valė: ir pasilinksminimą. Taipogi mes 
t.nzsurom viską Jums iš anksto ir ap- 
saugojam nuo kelionės keblumų.

Informacijų apie kainas ir tt.. pak- 
; . kit savo vietinio laivų kompanijos 
a cnto-arba rašykit tiesiog į

Unitai 
Statės LinesStatės

75 Statė SL, Bonton. Mass.
15 Broadway, New York City

I

DIENAS ANT OKEANO
J arba l«

g LIETUVOS B
per Cherboarg ar Bremen

V Didžiausiais ir Greičiaosiaia Laivais ■

BREMEN * EUROPA
TIKTAI 7 DIENOS l LIETUVĄ 

Sumažintos Trečios Kieno* Ratoa į abi puses.
Parankąs ir tiesą* snsisiekimai su visa Europa. 

Reguliariai Kiekvieną Sąvaitę Išplaukimai su kitais 
Populiariais Lloyd laivais.

Sugrįžimui eertifikatą ir kitą infor
maciją klauskite vietos agentą arba

kNORTI-l CttMAKA LLCYDjS
STATĖ ST, BOSTON, MASS.

>



8 K E L E frV IS

Vietinės Žinios
Bostono batsiuviai nesutinka 

atšaukti streiką.
Kapitalistų spauda atkar

todama skelbė melą, buk 
streikuojantįs Bostono ir 
Chelsea batsiuviai senai jau 

lio, tarp Worcester ir Bosto- butų sugrįžę į darbą, tik uni- 
no, pereitą nedėldienį įvyko jos vadai jų neleidžią, 
baisi nelaimė. Trįs automo- Taigi šiomis dienomis uni- 
biliai lėkė kaip pašėlę greta 'jos vadai pavedė šitą klausi- 
viens kito, norėdami viens 
kitą pralenkti. Tuo tarpu iš 
priešakio atūžė nuo Worces- 
terio didelis busas su 25 pa- 
sažieriais. Visas kelio plotis 
buvo užimtas tri jų automobi
lių. Busas mėgino išeiti per 
jų tarpą, bet tarpas buvo 
persiauras ir įvyko krachas. 
Busas susimušė priešakiu su 
dviem automobiliais. Vienas 
sumušė automobilių apvirto 
ir sudaužė d a trečią mašiną. 
Tuoj užsidegė palietas gazo
linas ir sudaužyti automobi
liai pradėjo liepsnoti.

Nelaimės vieton tuoj atbė
go Henry Fordas, kuris sė
dėjo Wayside Inn’e ant gon 
kų ir matė kaip tas viskas 
įvyko. Buvo duota žinia poli
cijai ir ugnagesiams, ku
riems pribuvus užgesinta ug
nis ir iššimti apdegę žmonės. 
Du vyrai šitoj nelaimėj buve 
užmušti, o du sunkiai sužeis
ti ir apdegę dabar guli ligon 
buty. Busas išliko sveikas ii 
jo pasažierių nei vienas ne 
nukentėjo.

Kita nelaimė su busu pe
reitą nedėldienį atsitiko Dor 
chestery ant Adams gatvės 
Čia per didelį lietų busa.‘ 
slydo, užbėgo ant šaligatvio 
ir atsimušė į medį. Keturi 
žmonės buvo sužeisti.

Trečia automobilių nelai
mė įvyko ant Massachusetts 
ir Commonwealth avė. skers
gatvio, kur du automobiliai 
susikūlė ir vienas jų apsiver
tė ratais aukštyn. Čia irgi bu
vo sužeisti 4 žmonės.

BAISI AUTOMOBILIŲ 
KATASTROFA

Trįs mašinos susikūlė su di
deliu W ore esterio busu.

Ant vadinamojo Fordo ke-

mą patiems streikieriams 
nubalsuoti, ir streikieriai nu
balsavo streikuoti patol, pa
kol plutokratai neišpildys jų 
reikalavimų. Tai buvo skau
dus antausis visiems mela
giams.

Prieš uniją yra išleistas 
žiaurus teismo injunetionas 
ir Chelsea teisėjas jau nutei
sė uniją užmokėti fabrikan
tams $75,000 “atlyginimo” 
už nuostolius, kurių jiems 
padaręs streikas. Unija ape
liuos.

APVOGĖ BOSTONO 
BANKĄ.

Bostone iš Beacon T rus 
Company banko tapo pa 
vogta $40,000. Šį utaminkr 
buvo areštuotas to banke 
kasieriaus padėjėjas Perry 
Jis pastatytas po $50.000 
kaucija.

Vincą atvažiavo Bostonan.
Pereitą sąvaitę Bostonar 

atvažiavo nesenai iš Lietuvos 
atvykęs kumštininkas Vinco 
Dono Shedlow kompanijoj 
Vinča da jaunas vyras ir an' 
kumštininko neišrodo, nes 
visai laibas, tik didelio ūgio 
Bet sakoma, kad jis smarkia’ 
kumščiuojasi. Nevv Yorke jr 
turėjęs jau 5 kumštynes ir vi
sas laimėjo savo oponenti 
“knockout’u. Dabar jis apsi 
gyveno South Bostone ii 
jau pasirašė su Sharkio me 
nedžerium Buckley kontrak
tą penkiems metams.

Vinča buvo nuvykęs su p. 
Shedlow pas SharkĮ į namu1 
ir sako, kad Sharkis laba: 
maloniai jį priėmęs ir jiedu 
gražiai lietuviškai pasikal
bėję.

Sveikatos komisionierius 
reikalauja naikinti šunis.
Šuo yra nereikalingas bru 

das. Netik nereikalingas, bei 
ir pavojingas. Todėl Massa 
chusetts valstijos sveikatos 
komisijonierius, Dr. Bige 
low, reikalauja visus palai
dus šunis naikinti. Jisai sa
ko, kad pereitais metais dėl 
šunų įkandimo šioj valstijoj 
213 žmonių buvo užkrėsta 
pasiutimo liga. Ir šiais metais 
musų valstijoj jau 2,5(K 
žmonių buvo šunų Įkasta 
Toliaus šitaip būti negali 
nes jeigu žmogaus neužmuš 
automobiliai, tai jį papiaus 
šunys. Todėl laikas jau pra
dėt juos naikinti, nes jų per
daug jau priviso, sako svei
katos viršininkas.

Streikas ar lokautu*.
Bostono uoste sustreikavo 

kai kurių laivų kompanijų 
darbininkai. Tai yra, kompa
nijos menedžeris sako, kad 
sustreikavo, ir jis priduria, 
kad tas streikas esąs neteisė-_____  _______ w
tas, nes darbininkų unija daržoves^ Pereitos' subatos praeiviams kelio.” Darbinin- buvo nuvežtas į miesto ligo-! 
esanti pasirašiusi darbo su- naktį policija pasaugojo kor- kai apeliavo. Jie'sako, kad ninę, bet nesitikima, kad jis' 
tarti ir pasižadėjusi nestrei- nų daržą apie Lynnfieldą ir jie turi tokią pat teisę vaikš- galės pasveikti.
L-iinti tnii sjntartio a .-mc Vin-ia /•><-> t rratvamic L u iii ir Viti ---------------------------------------------------- '

Areštavo 6 vaikus' už kornų Nubaudė 8 streikierius.
vogimą. Ant giue jjin avenue poli-
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Sunkiai susižeidė Petras
Bensonas.

Farmeriai iš Bostono apie- ei ja areštavo 8 streikuojan- Pereitą ketvergą malevo- 
linkės pradėję skųstis polici- čius rubsiuvius. kurie pikie- jant namą ant East Sixth st' 
jai, kad iš miesto naktimis tavo savo dirbtuvę. Roxbury nupuolė nuo pakabų iš trečio 
ateina ar atvažiuoja jaunuo- teismas šį panedėlį nubaudė aukšto ir smarkiai susižeidė 
liai ir vagia iš iaržų visokias juos po $10 “už stabdymą Petras Bensonas. Jis tuojaus

I

I I
kuoti, pakol toji sutartis ne- sugavo 6 vaikėzus, kurie at- čiot gatvėmis, kaip ir kiti, 
pasibaigs. Bet unijos virsi- važiavo automobilium ir su- ----------------
ninkai sako, kad čia nesą jo- lipę į daržą pradėjo plėšti 
kio streiko. Laivų kompani- komus. Visi jie buvo iš East 
ja apskelbusi lokautą ir iš- Bostono.
metusi darbininkus iš darbo,1 
ir ji padariusi tai neteisėtai,' 
nes nesenai pasirašiusi su 
unija sutartį, pasižadėdama 
lokauto neskelbti, pakol toji 
sutartis nepasibaigs.

Dabar supraskit, ar Bosto- juodžemio, ji užpuolė vaps- 
no uoste yra streikas, ar lo- Va ir įgylė Y k akla. Arklys 
kautas? Aišku tik viena: se- šoųo tiesiai i Svarboro pru- 
ni darbininkai nedirba, o jų kuris randasi Franklin

___Vežimas nutraukė 
arklį gilyn ir jis prigėrė. Ve
žikas spėjo laiku nuo vežimo 
nušokti.

i

Vapsvos užpultas arklys 
prigėrė.

Dėl vapsvos šį panedėlį 
Franklin Parke prigėrė ark
lys. Traukiant jam vežimą

Ant Revere byčių aną va
karą nupuolė nuo “roller 
coasterio” 9 metų vaikas, 
Stasys Valutkevičius, ir sun
kiai susižeidė.

Tel. South Boston 3520 
Resjdence Uuiversity 1463-J.

S. HL Puitiiite-Shilliia I
LIETUVĖ MOTERIS ;

ADVOKATĖ J
366 Broad*ay. So. Boston, Mass. < 

Room 2. 1

HIKWAY AUTO SERV1CE
and F1LLING STATI ON

Studebaker Karų Agentūra, taip
gi geriausia tais; mo vieta.

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

VIKTOR VAITAIT1S
415 Oid Colony Are.,

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

vieton kompanija samdosi Parke Vėžiu 
l naujus. »
I 
I

I

Apgavikas gavo 18 mėnesių 
kalėjimo.

Lvnne buvo sugautas ap
gavikas, kuris buvo prasima
nęs naują būdą žmonėms ap
gaudinėt. Jisai paskelbdavo

Policija sugavo du jaunu
banditu.

Netoli North AVeymoutho
neįeitą sąvaitę policija suga- -. . -. ... • .

■vo miške’ du jaunu banditu, subade pelhu Jal
kaktą. Jis areštuotas.

I
I

Ant Savoj streeto juodvei-į 
dis vyras užpuolė juodveidę

- -

kurie buvo tik ką užpuolę ir, 
sumušę lenką vardu Mažu-j 
rėk. Mazurek važiavo auto-; 
mobilium ir sustojo Roxbu-j

PRANEŠIMAS.
Nedėlioję.

PARDUODU ŽEMŲ. APIE 10 LOTU I 
arba 14 lotų su namais. Labai graži ‘ 
vieta gyvenimui; netoli karų ir treino ‘ 
stoties. Pamatykite ypatiškai arba no- i 
rint informacijų, klauskite laišku. Par
duodu pigiai. (33)

MARY ŠILALIS
93 Cass st., W. Roxbury. Mass.

GLENHOOD GAS1N1S PEČIUS, 
pilnai geras, už $25.00. Telefonas: ■ 
Aspinwall 2727.

MALEVOJAM AUTO 
MOBILIUS.

Darbą atliekam gerai, greitai ir pri
einamai kaina. Jeigu jūsų automobi- ’ 
liūs išrodo jau pasenęs, atvežkit pas 
mus, o bus kaip naujas. Visuomet pa
tarnaus Leonas T Letvinas. (-)

UNION SQUARE AUTO 
PAINTING

345 somerville avė., 
SOMERVILLE, MASS.

Tel. Prospect 0716.

I

I

s

i

Tel. So. Boston 1761

Bronis Kontrim
CON'STABLE

Real Estą t e and Insuranee
Justice of the Peace

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

TsL So. Boston M4-W.
DAKTARAS

A.LKAPOCIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną
I Nuo 2 iki 9 rak.
Į NEDĖLIOMIS: 
į ki 1 ▼. po pietą

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name.

UI Broadeay, tarpe C ir D St,
SO. BOSTON, MASS.

t
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apkraščiuose, kad reikalin- ryje apie vidurnaktį. Prie jo Augusi. 1929 m., Montello, ! LIETUVIŠKI

! SKILANDŽIAI
I
J Kad nusipirkt pigiai ir valgyt 
t skaniai, tai geriausiai skilandžiai ir 
I švieži diegai dėl Chop Suey Mes 
| turime užtektinai visiems 
{SKILANDŽIAI........ 39c. svaras,
i CHOP SUEY ... 3 svarai už 25c. 
Į Pagardinimui Chop Suey, vartokit 
| China Boy Soy Sauce 25c. bonka. 
Į Kam mokėt brangiau, kad galima
• už tą kainą gaut pas
! J. Striguną
į BLLE RIBBON MARKET
• 357 W ĖST BRO A DW A Y,
. SO. BOSTON. MASS.
1 Telef. So. Boston 1129.

ras naujai krautuvei “mene- priėjo du vaikėzai ir pradėjo Mass., Tautiškam Parke bus 
ižeris.” Kada žmogus atsi- ' ..............
kaukdavo, apgavikas persi- 
štatydavo jam kaipo krautu- 
rių kompanijos prezidentas 
r pasakydavo, kad jo kom
panija dabar atidaranti da 
.ieną krautuvę {ji jau 30 to
rių krautuvių turinti) ir jai 
•eikalingas esąs vedėjas. 
Kompanija esanti labai tur
inga, pati gaminanti sayo 

krautuvėms prekes ir pelnas 
?sąs labai didelis, todėl ji 
•eikalaujanti, kad “mene
džeris” įdėtų ir savo bent 
$1,000 į biznį: o jeigu kuris 
Pūkštančio negali, tai kom
panija priimanti ir $500. ar
ba net ir $100 — žiūrint,’ 
tiek žmogus turi. Pinigus, 
iinoma, pasiima kompanijos i 
‘prezidentas.”

Tūlam Williamsui Lvnne.*

;ita propozicija pasirodė bet- į 
^i įtartina ir jis pranešė apie 
ai policijai. Buvo užtaisytos 
žabangos ir "naujų krautu- j 
rių prezidentas” buvo areš- 
uotas. Jis pasisakė esąs 
?lifford C. Wilmarth. Polici- 
:a pradėjo tyrinėt ir pasiro- 
lė. kad šitas žulikas yra ap
gavęs žmonių po visą Ameri
ką. Jis yra buvęs su savo ap- 
Įavingais planais New Yor- 
<e, Hartforde, Detroite ir ki- 
ur. Jis yra jau du syk pabė
gęs iš po kaucijos iš Syracu- 
?e, N. Y. Kiekvienoj vietoj 
iis vadinosi vis kitokiu var
iu. Jis yra buvęs Seaton. I 
Tohnson, Hewitt, VVillett, 
Hurley, Quiglev ir kitaip. 
Pereitą sąvaitę Lynno teisme 
juvo jo byla ir jis tenai gavo 
18 mėnesių kalėjimo.

kalbėti. Paskui jie įlipo į jo PIKNIKAS Liet. Met. Suyie- 
i automobilių, nugrūdo jį į nytų Žinyčių. <u visais veiki- 
užpakalinę sėdynę, sumušė mais, kuris iš priežasties lie- 

:jį, atėmė jam $72 pinigų ir taus, neįvyko pereitą nedė- 
paskui išmetę jį iš automobi- lių- Bušai iš So. Bostono išeis 
liaus nuvažiavo jo automo-.9:45 ryte. Kurie važiuosite, 

i bilium. Abudu piktadariai ateikit ant laiko. Kviečiame 
visus lietuvius dalyvauti.

Komitetas.

bilium. Abudu piktadariai 
dabar uždaryti kalėjiman. 
Vienas jų vadinasi John 
Gillis, o kitas Charles Kelly.

TOM CAREY

$19.75

Jis yra dirigentas garsios Paragon 
Parko orkestros, kurią tankiai perduo
dama ant Radio iš Šokių Salės, Nan- 
tasket Beach Tai vienas iš daugelio tų 
pasilinksmiTiinimų. kur galima pama
tyt ant N'antasket Beach.

Chemical Closet 
$6-50

Mes užlaiko::

Copper Coli Gas 
\Vater Heater 

$7.75 
pilną eilę Boilers.

Radiators, Ve.ves. Pipes ir Fittings

BOSTON PLUMBING & 
LIGHTING SUPPLY CO.

“Tikrai Orig.r.aiė jums vieta 
įsteigta nu- 1910”

143—147 PORTLAND ST.
Netoli North Station. Hay 4100

u

I

P-lė Šalnaitė ištekėjo.
Teko sužinoti, kad p-lėl 

Marė Šalnaitė, advokato Šal-Į 
ios sesuo, ištekėjo už p. Ye-t 
•ulaičio. Vestuvės buvo 23 • 
birželio. “Keleivis” linki jau
nai porai laimingos ateities.

Grybų šįmet nėra.
Dėl stokos lietaus šią vasa- 

ą Bostono apielinkėj grybai 
zisai nedygsta. Dabar kaip 
ik grybų laikas, bet miškai 
iraška kaip išdeginti.

Tūlas John Tina buvo nu
jaustas $100 užtai, kad ne- 
nokėdamas skaityt važinėjo 
lutomobilium. Pasirodė mat, 
<ad jis buvo pasisamdęs kitą 
hnogų, kad išimtų jam “lais- 
iį,” nes nemokantiems skai- 
yt valdžia neduoda leidimų 
lutomobiliais važinėt.

DOLLAR DAY
Kožną Panedėlį. t ta minką.

Ketvergą ir Pėtnvčią 
NANTASKET BEACH

Štai ka jus gausit už
VIENĄ DOLERI

Kelionę į abu galu ant Palocinio 
Laivo N’antasket Beach

Steamboat Co. 1
DYKA! JŽANGA J 
PARAGON PARK 

Pasivažinėt ant Giant. Coaster— 
Red Mill—Hilarity Hali—-Circle 
Sw;ng — Merry-Go-Round — The 
Whip — Custer Ride — Seooter — 
Caterpillar- and the Hey Day.

Lauke Koncertas ir Vodevilė 
Ten Real Joy Makers 

Triangle Sea Trips
Boston—Salėm Willows 

N'antasket Beach
Gražiausia dienos kelionė Bostono 
Prieplaukoje. Dabar išplaukia koj- 
ną Seredą. Ketvergą ir nedėlią. 
Laivas palieka R-»wes Wharf 10:30 
ryte į Salėm Willows. Iš Salėm 
Willows į N'antastek Beach, išplau
kia 1:45 dieną (J Bostoną laivai 
plaukia kožr.ą valandą, i Iš N'an
tasket į Salėm 'tVillovvs—išplaukia 
6 vakare. Iš Salėm Willows į Bos
toną. išplaukia 8 vakare.

Nupiginta kelionė—Round Trip 
Salėm Willows į N’antasket Beach 

81.60
Dykai Jžanga į Paragon Park 

Boston. Salėm Wi11o«s. N’antasket 
Beach ir atgal

$1.50

Pereitą nedėldienį Bosto- 
io vaikai išgelbėjo du skęs- 
ančiu vyru, vieną ties Char- 
estowno tiltu, o antrą ties 
Beachmontu.

80 mailių kelionė iki Pilgrim Stoties
PLYMOUTH

laivai išplaukia kasdieną ir N'edė- 
liomis 10 vai. ryte, išskyrus Pane- 

dėlių, nuo Rowes Wharf.
Kelionė Nupiginta, j Abu Galu 

$1.00

1
■

ii
I

t

■ I

Dorchester CIethinj Stop
SIUTUS. OVERKOTUS SIU

VAME ANT UŽSAKYMO.
ŠTY9HJ VALOME IR PROSI- 
NAME. TAIPGI SIUVAME 
NAUJAS FUTRAS IR PERMO- 
DEL1LOJA.ME SENAS, NES 

TURIM TAM TIKRAS 
MAŠINAS.

MARTIN WALULIS 
1854 Dorchester ave^ 

DORCHESTER. MASS.
Tel. Columbia 3240.

X

I s

Tel. Talbot 0847

Dr. Ant. J. West
(VIŠN1AUSKAS)

Gjdytojas ir Chirurgas j
Valandos: nuo 2 iki 5 dieną J

nuo 7 iki 8 vak. X
Kitomis valandomis pagal v

sutartį. S
220 MINOT ST, <

DORCHESTER, MASS. <

Į REIKALAUKITE •
• pas visus lietuvius štorninkus •
;---------------------.. —;
: “BIRUTĖS” :
• Saldainių iš Lietuvos į
i ----- n—:
: Jeigu Tamstų štominkas jų ne- J 
{turi, praneškit mums jo vardą ir j
• adresą, kad mes galėtume jam 
I siųsti pasiūlymą.
I
• 
l 
t 
l 
t 
t 
I 
t

LITHUANIAN 
IMPORTING CO. 
818 E. SIXTH STREET,

SO. BOSTON, MASS.

i

pa- ♦

J*
*iII

J
SOUTH END 

HARDWARE CO.
Daug Stovėjimui Vietos — Dykai 

Vietos Pristatymas—TeL Hancock 6105-6

1095 WASHINGTON
DUPONTS INTERIOR 

GLOSS PAINT
Sąotvoe: Balta. Ivory. Buff. Tan.

Bl>» and Green. Gal.

$2.98

ROLL ROOFING
$1.98Slate Surface .

Heavy smooth 
surface
Light, smooth 
surface
Visos kainos irr.n; 
pėdų, supakuota 
mentn.
Barretts Shingii-- Pigia katra

Šimtai kitų barzenų. «s- »»

$1.47

i •
f♦ I į I ♦ i t ♦i » »

♦ iI »

» »

C? Telefonas: So. Boston 1058. K 

b Bay View Motor i
S Peter Trečiokas Ir
g Jos Kapočunas
K GERIAUSI LIETUVIAI
H MECHANIKAI.
K Taiso visokius automobilius ir 
K gerai patarnauja.
C] Agentūra Studebaker ir Erskine. 
“J Reikale kreipkitės ir gausit 
S patenkintą patarnavimą.
pi Pardavimo vieta: 
rį 549 E. BROADWAY 
§ Taisvmo vieta: 
g 1 HAMLIN ST.,
pJ kampas E. Eight uL,
y. SOUTH BOSTON, MASS. 
T»s2sz5?525as2sasasBsasasESZszs2sas^

£

Telefonai: So. Boston 1662—1373

J I
■ Telefonus: So. Boston 4768 įį D-ras Balaban į
i GYDYTOJAS Iš RUSIJOS ;
J Valandos: nuo 9-12, nuo 2-7. !
i 374 DORCHESTER STREET, ’
’ SO. BOSTON, MASS. ’

— - - - —t

DR. J. MARCUS
IŠ MASKVOS IR KAUNO 

Specialistas ▼eneriškų, kraujo ir 
odos ligų.

EleMrika ir 606 gydoma 
jei reikalas.

241 Hanerer SU Boston, Room 7. 
Tel.: Richmond 0668, Rox. 1894-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais iki 4 vaL po pietų.

• laidojimus; 
kuriuos paveda} 
mano prižiurėji-< 
mui, visuomet* 
būna patenkinti; 
ir sutaupina g»-< 
rokai* pinigų. ; 

Mano kaina* 
visiems ir visur} 
vienoda. * <

JONAS PETRUŠKEVIČIUS J 
Lietuvis Graborius

162 Broad*ay. So. Boston, Mass.} 
Residence: 313 W. 3-rd street. .

Telefonas: So. Boston 0304-W.

A. J. KUPSTIS
ŽEMNAMIJOS. APDRAUDOS, 
MORTG1ČIŲ. LAIVAKORČIŲ 

IR PINIGŲ SIUNTIMO 
AGENTŪRA.

Parduodam anglis ir malkas. 
Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 

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

332 W. BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

a

QUEEN ANNE PAINT 
-pcfeą r Baha de? vidų- 

je ir >ė avk» vartojimui, gal.

• uraayt ėi»»a> perdaug vietos.

253 Broadvty

SVEIKATA
*^TAI D0EU* ISVABBOfi VEIKALAS 

KIEK VIEKAM 2MUGL L
Toje knygoje yra yKtūfiėo šiMM 
jos, Fiziologijoą ir HjpeMS.

Kas skaitys tas auL&oo
no mechanizmą tteurkg, pa
žinojo.

Knyga iaba. za ii utfzotAa, taip kad kiek
vienas aiškia. ouprMS, v watyti aa*o kuao 
organus paveikti ✓jo*

Knyga 340 ; 4 «4mm mmUmui apoaryta.

i

I

I

Lietuvis Optometnstis

Išeązuminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis aūtiesinu 
ir amblyopiikose (aklose) aky
se sugrąžiau šviesą tinkama 
laiku.

J. L. PAŠAKARN’IS, O. D.
447 Braadvay, Ss. Roatoa, M*aa

DR.MARGER1S
Gydytojas ir Chirurgas

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

3421 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

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

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

Dr. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE 

BOSTON. 
OLYMPIA THEATRE BL6g„

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

Dr. Med.Leo J. Podder iš Petrogrado 
SpecUli«tR« Slnptą ligą moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir niMškai. Telefonaa Back Bay 7279
222 H t VHNGTON AVĖ, netoli Ma». Are, BOSTON, MASS.




