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Sovietų Valdžia Gerinąs 
Vokietijos Socialistams.

NORI ARTIMESNIŲ 
SANTIKIŲ.

Berlyno komunistų organas 
pataria savo frakcijai 

Reichstage remti Milerio 
vyriausybę.

Telegramos iš Berlyno sa
ko, kad nauja vyriausybė 
Vokietijoj jau sudalyta. Ją 
suorganizavo socialistų par
tijos vadas Mileris (Muel- 
ler). Fašistams tas labai ne
patiko ir jų organas “Deuts- 
che Zeitung” išplūdo prezi
dentą Hindenburgą, kam ji
sai “raudoną” vyriausybę 
užgyrė.

Naują ministerių kabinetą 
Vokietijoj sunku buvo suor
ganizuoti, nes darbą trukdė 
klerikalų (katalikų Centro) 
lyderis VVirth, kuris reika
lavo sau būtinai vice-kancle- 
rio vietos, o socialistai neno
rėjo jam šito “unaro” suteik
ti. Pagalios įsikišo preziden
tas Hindenburgas, klerikalų 
lyderį išbarė dėl tokio užsi
spyrimo. Gavęs šitaip pel
nosi, Wirthas savo kandida
tūrą visai ištraukė, ir tuomet 
kabinetas susiorganizavo. 
Kaip rodos, dabar klerikalai 
turės jame tiktai vieną savo 
žmogų.

Nors Komunistų Interna
cionalo viršininkai vis dar 
smerkia Vokietijos socialde
mokratiją, vadindami ją “re
akcijos tvirtove,” Sovietų 
valdžios lyderiai pradeda jai 
gerintis ir norėtų užmegsti 
artimesnių santikių su Mile
rio kabinetu. Nors pati So
vietų valdžia formaliai da 
nėra šito pasakius, bet šito
kią mintį aiškiai reiškia jos 
organas “Izviestija.”

Dabartiniu laiku Maskvo
je eina didelė politinė byla, 
kurioje daug vokiečių inži
nierių ir technikų yra kalti
nama sabotažu: sakoma, 
kad jie tyčia trukdė Rusijos 
pramonę, kad pakenkus so
vietų valdžiai. Šita byla la
bai erzino Vokietijos visuo
menę. Bet dabar, kuomet 
Vokietijos socialistai atsi
stojo prie valstybės vairo, 
sovietų prokuroras, kuris ve
da tą bylą, žymiai pakeitė 
savo toną ir pradėjo kalbėti 
daug švelniau. Šita staigi 
permaina aiškinama tuo, kad 
sovietų valdžia nori prie Vo
kietijos gerintis.

Kad komunistai nori 
prie socialistų prisigerinti, 
tai galima spręsti da ir iš to, 
kad jų organas “Rote Fah- 
ne” išsireiškė, jog galimas 
daiktas, kad 54 komunistai 
Reichstage galės eiti iš vien 
su 152 socialdemokratais ir 
remti jų kontroliuojamą mi
nisterių kabinetą.

Socialdemokratų organas 
“Vonvaerts” atsakė ant to. 
kad tas yra galima, bet jei 
komunistai nori tokio bend
radarbiavimo, tai jie turi iš
sižadėti šmeižimo ir griovi
mo politikos.

DARBININKŲ STREIKAI 
LENKIJOJ.

“Robotnik” praneša, kad 
Baltstogėj pradėję streiką 
visų audimo įmonių darbi
ninkai. Kiekvieną momentą 
laukiama streiko Lodzėj. 
Dery bos tarp darbdavių ir 
darbininkų nedavė vaisių, 
nes darbininkai statą nepri
imtinas sąlygas. Streikuoti 
pradėję ir statybos darbinin
kai. Streikų judėjimas Len
kijoj eina vis didyn. Streikų 
priežastis — didėjąs pragy
venimo brangumas ir komu
nistų agitacija. Vidaus rei
kalų ministeris Skladkovskis 
skubiai sušaukęs visus vaiva
das, su kuriais tarsis dėl vy
riausybės pozicijos, streikų 
klausimu.

NUMUŠĖ 35.000 DARBI
NINKŲ ALGAS.

Uniontoun, Pa. — Frick 
Coke Company, kuri gamina 
U. S. Steel korporacijai kok
sus, paskelbė pereitą sąvaitę, 
kad nuo 11 liepos ji mokės 
savo darbininkams 11 nuo
šimčių mažiau algos, negu 
iki šiol. Tas paliečia 35,000 
darbininkų.

Francuzija Sumaži
no Savo Pinigus.
Francuzijoj baisus sujudi

mas. Valdžia “stabilizavo” 
savo pinigus, panaikindama 
du penktadaliu jų vertės. Tai 
reiškia, kas prieš karą turėjo 
Francuzijos pinigais $100, 
dabar jis gaus už juos tik 
$20. Tai karo pasekmės.

Popieriniai pinigai bus vi
sai panaikinti, o jų vieton iš
leisti auksiniai ir sidabri
niai. Ir už 100 popierinių 
frankų žmonės gaus 20 fran
kų sidabrinių.

Tokioj pat proporcijoj 
sumažinami Francuzijos bo- 
nai ir kitokie vertybės po
pieriai, kurie buvo frankais 
išleisti. Dėl šito sujudo net ir 
anglų biznieriai, kurie karo 
metu nupirko Francuzijos 
bonų už $244,000,000. Jau 
susidarė tokių bonų savinin
kų komitetas, kuris dėl tų 
nuostolių žada skųsti Fran
cuzijos valdžią ir Anglijos 
Valstybės Banką, kuris tuos 
bonus Anglijoj pardavinėjo. 
Ju nuostoliai dabar siekia 
$195,000,000.

IŠSPROGDINO KASYKLĄ
La Šalie, III. — Pereitą >u- 

batą Jbnesvillėj tapo iš
sprogti inta anglių kasykla. 
Kompanija sako, kad tai se
nų unijistų darbas. Mat, toj 
kasykloj buvo sudaryta nau
ja unija, kuriai senoji unija 
yra griežtai priešinga ir ne
nori darbo pradėti.
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. Juozas %viackas
Juozo Neviacko jau nebėra.
Jis mirė panedėli, liepos 2 d., apie 1-mą valandų dieną. 
Pereitos subatos rytą jam buvo padaryta Carney Li

goninėj operacija. Darant operaciją pasirodė, kad jis tu
rėjo viduriuose vėžį (cancer). Tai yra liga, nuo kurios 
mokslas da nėra išradęs vaistų.

Juozas Neviackas buvo antru “Keleivio” redaktorium. 
Mums jo gaila netik kaipo redaktoriaus, bet ir kaipo 
draugo, ir kaipo visuomenės veikėjo, ir kaipo šeimynos 
tėvo. • Da pereitą utarninką jis buvo atėjęs “Keleivio” 
redakcijon, išrodė jau kiek stipresnis, ir už poros sąvaičių 
tikėjosi grįžti į darbą. Nežinojo nabagas, kad darbo jam 
jau nebereikės daugiau.

Toks tvirtas vyras, ir taip greitai krito!
Šitoj skaudžioj valandoj visas “Kete ivio" personalas 

reiškia giliausios užujautos jo šeimynai kartu liūdi su ja.

BELĄ KUN GAVO 3 MĖ- HCCPATRV A Q
NESIŪS KALĖJIMO. ULjrUlMKAD

Austrijoj buvo suimtas ir 
teisiamas buvusis Vengrijos 
komunistų vadas Belą Kun. 
Jį kaltino ne dėl to, kad jis bjaurus įstatymas, taikomas 
komunistai, bet dėlto, kad jis prieš revoliucinį darbininku 
pasidaręs svetimu vardu pas- Jis pavadinta ■>.
portą perėjo Austrijos sieną tat palaikyti."
ir sudarė čia slaptą orgamza- Einant tuo jįatynJu visi; kas 
ei ją. Jis gavo uz tai 3 mene- 
sius kalėjimo, o jo sekretorė 
Ilona Greur 
Vengrijos 
reikalavo, kad Austrija iš-
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ĮSTATYMAS
Japonijoj tapo išleistas

tatymas ramybei palaikyti.

tik dėsis į slaptas organiza- 
? cijas tikslu griauti valdžia, 

turi būt baudžiami mirties 
\ aidžia būtinai Valdžios priešinin-

remaiavu, kad Austrijal is. kai kurie bandys pakeisti 
C‘ Au‘ visybės konstituciją, bus 

akcinė valdžia vrabaudjiami 2 metais kalėji‘ 
• pasiryzus,mo: bet jeigu valdžios šali- 

y ' kinkai norės konstituciia Da-

PROHIBICININKAI SU
LAIKĖ CIRKO 

TRAUKINI.
New Yorko valstijoj, neto

li Kanados pasienio, prohi- 
bicijos agentai pereitą sąvai- 
tę sulaikė traukinį, kuriuo 
važiavo didelis Ringling 
Brothers cirkas iš Kanados, 
ir pradėjo jieškoti svaigina
mų gėrimų. Jie rado apie 700 
bonkų alaus, vyno ir džinės, 
kurią vežėsi cirko nariai. Už 
bonką alaus jie turėjo užmo
kėti po $2 pabaudos, o už 
stipresnius gėrimus po $5.

ninkai norės konstituciją pa
keisti. tai jiems tas nedrau
džiama. Tie, kurie tarsis pa
naikinti kapitalistinę tvarką 
ir privatinę nuosavybę, bus 
baudžiami po 10 metų kalė
jimo. Japonijos reakcinin
kai, matoma, tikisi šitokiu 
įstatymu apsaugoti savo kai
lį nuo revoliucijos. Bet revo
liucija nušluos juos kartu su 
visais jų įstatymais.

37,000,000 Bedievių 
Amerikoje.

New Bedfordo Policija 
Užpuolė Streikierius.

TROCKIO DRAUGAI 
ATSIVERTĖ.

Žinios iš Maskvos sako, 
kad 38 komunistai, kurie lai- Fabrikantų agentai stenfiasi 
kė Trockio pusę ir buvo už
tai ištremti Sibiran, dabar 

i “atsivertė” vėl prie Stalino 
' valdžios ir buvusio savo va- 
■ do Trockio išsižadėjo. Už to- 
k| paklusnumą jie buvo pn- d Slreikieriai nortjo pa- 

įimt1 atgal f komunistų partĮ- ąatytj demonstraciją ir ra- 

trėmimo. Šitų tarpe esąs bu- 
'vusis Trečiojo lntemaciona-. 
i lo pirmininkas Zinovjevas ir 
buvusis Italijoj sovietų am
basadorius Kamenevas.

Pilsudskio Valdžia
Sugriuvo.

Visai netikėtai pereitą są
vaitę Pilsudskio ministerių

NUSIŽUDĖ KUN. POP- 
LAVSKIS.

Niagaros vandenpuoly pe
reitą savaitę nusižudė kun. 
F. M. Poplavskis iš Ansoni- 
jos. Conn.

20 pėdų nuo kranto ir atsisu-1 
kęs sušuko: “Tenai, ant 
kranto, palieka mano dra
panos ir krepšys.” Tai pasa
kęs jisai paėjo dar keliatą 
žingsnių toliau į upę, kur 
smarki srovė nuvertė jį nuo 
kojų ir nunešė į vandenpuo- 
lį. Jo krepšy atrasta malda
knygė. aukso kryžius ir ke- 
liatas kitų religinių daiktų. 
Be to dar buvo jo gauta tele
grama. iš kurios adreso pa
tilta. kad jis buvo kun. F. M. 
Poplavskis.

įkabinėtas padavė preziden
tui Misickiui rezignaciją. 
Prezidentas rezignaciją pri
ėmė ir tuojaus paskyrė Bar- 
telį naujai vyriausybei suda
ryti.

Bailelis buvo Pilsudskio

DAUG ŽMONIŲ SUŽEIS
TA IR AREŠTUOTA.

papirkti New Bedfordo 
kunigus.

Pereitą subatą New Bed- 
forde policija įtaisė strei
kuojančių darbininkų sker-

MAJORO SŪNŪS 
UŽMUŠTAS.

Paterson, N. J. — Pereitą 
subatą automobilius čia už
mušė majoro Reihlo 3 metų 
amžiaus vaiką.

3 LAIVAI JIEŠKO 
AMUNDSENO.

Iš Norvegijos šiaurės uos- 
;ų pereitą sąvaitę išplaukė 3 
garlaiviai jieškoti garsaus 
šiaurės ašigalio tyrinėtojo 
Amundseno, kuris andai iš
lėkė jieškoti žuvusio italų 
orlaivio “Italia” ir pats din
go be jokios žinios.

Kanados mieste Toronto 
dabar yra susirinkęs Viso 
Pasaulio Baptistų Sąjungos 
Kongresas. Kalbėdamas ta
me kongrese kun. G. H. Mc- 
Donald iš FTint, Mich.. pasa
kė. kad Suvienytose Valsti
jose dabar yra 37.000,000 
žmonių, kurie nepriklauso 
jokiai tikybai ir neina jokion 
bažnyčion. Jie esą tikri “be
dieviai,” iš kurių negausi jau 
nei penkių centų ant “Dievo 
garbės.”

95,000 ŽMONIŲ ESTŲ 
KONCERTE.

Estonijos sostinėj Taline 
(Revelyje) pereitą sąvaitę 
prasidėjo Dainos Šventė, ku
rioj dalyvauja 13,500 balsų 
choras. Subatoje koncerto 
klausėsi 95,000 žmonių. Dai
nininkų privažiavo iš Suomi
jos, Latvijos, Švedijos. Nor
vegijos, Danijos, Lenkijos, 
Vengrijos. Francuzijos ir 30 
žmonių estų choras atvyko 
net iš New Yorko. Orkestrą 
griežė susidedanti iš 3.000 
•nstrumentų.

JUODVEIDIS PERŠOVĖ
3 ŽMONES.

Richmond, Va. — Pereitą 
subatą jaunas juodveidis ne
toli nuo čia peršovė farmerį. 
jrimmellį, jo žmoną, o sūnų 
nušovė ant vietos. 
lis pirma tarnavo pas Grim- 
nellį už darbininką.
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LENKŲ LAKŪNAI 
SKRENDA AMERIKON.
Du lenkų lakūnai, Idzi- 

kovvski ir Kubala, pereitą su
batą išlėkė iš Paryžiaus į Le 
Bourget, iš kur jie leisis A 
merikon kaip tik susidaryt 
palankios oro sąlygos.

miai pereiti miesto gatvėmis. 
Žinoma, policija leidimo 

jiems nedavė. Darbininkai 
nutarė eiti be leidimff. Poli
cija apie tai žinojo ir jau iš 
kalno pradėjo mobilizuoti 
savo jėgas. Sumobilizuota 
350 policmanų armija. Ir 
kada streikieriai išėjo į mies
tą, viena policijos dalis už
statė jiems gatvę trekais, o 
kita dalis puolė demonstraci
ją iš užpakalio ir pradėjo 
mušti žmones.

Šitokio žvėriško užpuoli
mo nesitikėję, darbininkai 
neturėjo kuo gintis ir pradė
jo bėgti. Bet bėgti nebuvo 
kur, nes priešaky kelias buvo 
užtvertas, iš šonų aukšti mu
rai, o iš užpakalio rkita poli
cija muša ir arkliais min
džioja. Tuo budu minia buvo 
prispausta prie trokų ir pir
mąsias demonstrantų eiles 
policija pradėjo grūsti į tre
kus. Demonstrantai išbėgio
jo tiktai tada, kai pilni tre
kai nuvažiavo į policijos 
nuovadas ir paliko atvirą ke
lią demonstracijos priešaky.

Policijos nuovadoj buvo 
ir pats miesto majoras Ash- 
ley, kuris liepė tuojaus su
imtus darbininkus uždaryti 
už grotų. Areštuotų yra apie 
40. o kiek sužeistų, kapita
listų laikraščiai nepaduoda, 
tik sako, kad buvo daug su
skaldytų galvų.

New Bedfordo fabrikantai 
ir policija taip žiauriai su 
darbininkais apsieina, kad 
net kunigai pradėjo protes
tuoti. Anądien katalikų kuni
gas viešai paskelbė streikie- 
riams patarimą, kad jie ne
grįžtų darban, pakol kompa
nijos nesugrąžins jiems nu
kapotų 10 procentų algos.

Dabar vienas protestonų 
kunigas praneša viešai, kad 
kompanijų agentas buvo pas 
jį atsilankęs ir kalbino jį už- 
girti kompanijų nusistatymą 
ir patarti darbininkams eiti 
dirbt už numuštą algą. Už ši
tokį patarimą bažnyčioje per 
pamokslą kompanijų agen
tas žadėjo kunigui gerą atly
ginimą. Bet kunigas atsakęs, 
kad jis greičiau nusižudytų, 
negu tokį judošišką darbą 
dirbtų.
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T™ JL lkabinete vice-pirmininku.
į • " k a nrl^nin ->nw ^U^arVt°J’ J° nauj°ji Vy- nedaug k j sįdriSi 

nuo senosios, nes beveik visi 
ministeriai pasiliko tie patįs, 
tiktai švietimo ir susisiekimo 
ministeriai pasikeitė.

Pilsudskis išleido paaiški
nimą, kad jis buvo priverstas 
rezignuoti dėl silpnos sveika
tos. Tečiaus į naują kabinetą 
jis vėl įnėjo kaipo karo mi- 
nisteris. Sename kabinete ji
sai buvo taip pat karo minis- 
teris ir prie to da kabineto 
pirmininkas. Dabar ministe- 
rio pirmininko vietą užima 
Bartel. Naujos vyriausybės 
politika nepasikeisianti. Sa
koma, kad vyriausiu jos inži
nierium ir toliaus busiąs Pil
sudskis.

Opozicija pyksta, kad Pil
sudskis da sykį ją prigavo. 
Jisai padarė šitą permainą 
kaip tik tuo laiku, kuomet 
parlamentas yra išsiskirstęs 
vasaros atostogoms ir nega
lėjo pareikšti naujai vyriau
sybei nepasitikėjimo.

Nepaprastas Savžu- 
dystės Budas.

DAKTARŲ STREIKAS
Vineland, N. J. — čia su

streikavo Newcomb Hospi- 
alio visi daktarai, reikalau- 
lami prašalinti ligoninės
jenntendentą. :

Cincinnati mieste nusižu
dė jaunuolis vardu Kolpak, 
ir nusižudė labai nepaprastu 
budu. Jisai paėmė du stiklu 
iri vieną pripylė vandens, o į 
kitą nuodų. Paskui užgesino 
žiburį, potamsiai stiklus su
maišė ir vieną jų paėmęs iš
gėrė. Jis galvojo taip: jei pa
taikysiu stiklą su vandeniu, 
tai reikš, kad man yra lemta 

įgyventi: jeigu paimsiu nuo
dus. tai reikš, kad likimas 
skiria man mirtį. Potamsiai 
jam pasitaikė paimti stiklą 
su nuodais. Ir žmonės paskui 
jį rado negyvą. Jis buvo pa
mokytas vaikinas, baigęs 
Amhersto kolegiją Mass. 
valstijoj, bet neturėjo laimės 
gyvenime ir jautėsi visuomet 
nela i m i ngas. J is d i rbo pas 
fotografą, gaudamas vos tik 
SS į sąvaitę. ,

atstatė ateivius 
NUO DARBO.

Oakdale, Mass. — Viena
Juodvei- statybos kompanija čia pra

dėjo statyti namus valstijos 
darbininkams, ir prie darbo 
pasisamdė daug ateivių dar
bininkų. Valdžios inspekto
riai liepė visus ateivius nuo 
darbo atstatyti, paaiškinda
mi. kad įstatymai neleidžia 
.vetinišaliams dirbti valsti
jos darbų.
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P1LSUDSKIS NEPAKEN
ČIA KONSTITUCIJOS.
Iš Varšuvos pranešama, 

Šimą, jog jis rezignavęs iš 
kad Pilsudskis išleido prane- 
premjero dėl to, kad Lenki
jos konstitucija reikalauja, 
kad premjeras taikytųsi prie 
Seimo. Šitokio suvaržymo jis 
negalįs pakęsti.

VORONOVAS LAIKYS 
PASKAITAS APIE 

“MONKEY GLANDS.
Pereitą subatą iš 'Uher- 

botirgo išplaukė Brazilijon 
Aleksandras Voronovas, 
profesoriaus Voronovo tė
vas. Jisai pasiėmė su savim 
10 beždžionių ir laikys Bra
zilijoj paskaitas apie “mon- 
key glands,” kuriomis atjau
ninami seni žmonės.

TARPTAUTINIS KONG
RESAS KOVAI SU VĖŽIU.

Švedijos sostinėj Stokhol
me 23 liepos susirenka tarp
tautinis kongresas kovai su 
'vėžio liga. Kongrese daly
vaus 32 šalįs.

VIESULĄ SUGRIOVĖ
67 TRIOBAS.

Pereitą pėtnyčią Tennesse
Pereitą nedeki ienį Meksi

koje buvo prezidento rinki-; 
nai. Išrinkta gen. Obregon, valstijoj viesulą nunešė nuo 
kuris yra tokio pat nusistaty- žemės paviršiaus 67 triobas, 
mo, kaip ir buvusis iki šiol tų tarpe 23 gyvenamus na- 
prezidentas Calles. J mus.
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Į a Į APŽVALGA Į a
LILTUVIŲ BANKAS 

BRAZILIJOJ.
“Pietų Amerikos Lietu

vis,” Sao Paulo mieste lei
džiamas “lietuvių literatų 
grupės” sąvaitraštis, rašo 2.1 
gegužės numery, kad “reika- 
linga Brazilijos lietuviams 
kurti nuosavą smulkaus kre
dito Banką.” i

Šitą reikalingumą laikraš
tis aiškina taip:

“Kaip jau buvo rašyta, dau
gelis Brazilijoj seniau gyvenan
čių lietuvių, griebiasi savisto
vaus gyvenimo. Vieni užpirkę 
žemės sklypelį priemiesty sta
tosi namelius, kiti užpirkę že
mės, kuria didesnius ukius, tre
ti, amatninkai kuriasi šiokias 
tokias dirbtuvėles, ir dar kiti— 
imasi po truputėlį prekybos.

“Tokių jau yra šimtai. O 
daug šimtų žmonių pasiruošę 
tai šiokį tai tokį savistovų vers
lą pradėti.

"Drąsiai galima tvirtinti, kad 
visi Brazilijos lietuviai su laiku 
taps pasiturinčiais savistoviais 
gyventojais, kaip ir visi kiti 
anksčiau atkeliavusieji. Brazi
lija yra labai tam tikslui tinka
ma šalis: čia galimybių yra pa
kankamai, tik reikia noro ir or
ganizuoto planingo darbo. Ypa
tingai turi būti gerai organi
zuotas piniginis šaltinis, kredi
tavimo reikalas.

“Visuose aukščiau pažymė
tuose reikaluose žmonėms pa
gelbėti, tiekiant galimus kredi
tus, piniginę paramą — tai ir 
bus svarbiausi banko uždavi
niai.”

Jeigu banko iniciatoriai 
ištikrujų stato savo bankui 
šitokių uždavinių, tai jų ban
kas negyvuos. Banko užda
vinys visuomet yra biznis, 
pelnas, o ne labdarybė.

Mes nenorime būt nelai
mių pranašais, bet mes bijo- 
mės, kad sudėti į tokį banką 
biednų žmonių skatikai ne
žūtų.

Banko biznis musų laikais 
yra labai komplikuotas ir 
reikalauja netik sąžiningų, 
bet ir prityrusių vedėjų, ban
kinio ūkio žinovų. Ar Brazi
lijos lietuviai šitokių eksper
tų turi — mes abejojame. 
Todėl mus ir ima baimė, kad . 
dideliu entuziazmu pradėtas 
bankas nepasibaigtų karčio
mis žmonių ašaromis.

Buvo ir Jungtinėse Valsti
jose laikotarpis, kada lietu
vių bankai dygo kaip grybai. 
Bet kas iš to išėjo? Beveik 
visi jie žlugo, ir kartu su jais 
žlugo žmonių sudėti pinigai. 
Gali taip būti ir Brazilijoj.

“Prano seserims. Pitts- 
burghe.

“Nukryžiuoto Jėzaus sese
rims, Serantone ir jėzuitams, 
marijonams. Chicagoje, ku
riems organizuoja ‘Lietuvių 
dienas.’ o ne tų ‘seserų’ ir ‘jėzu
itų’ dienas.

“Chicagos kunigai sumanė 
pastatyti Šv. Kryžiaus ligoninę 
už $250.000 ir padovanoti arki
vyskupui.

“Kun. Kaulakis ir Dauman
tas kviečia Philadelphijos apy
linkės katalikus į seimą birželio 
10, bendram frontui prieš ’ne- 
priguĮmingą parapiją’ ir per- 
krau&tymą ‘Sandarus iš Bosto
no į Philadeiphiją."

Nepamiršta p. Mikolainis 
pabriežti ir tą faktą, kad mu
sų "dūšių ganytojai” kartais 
gauna ir į kailį nuo sa\o 
“viemujų.” Jis sako.

“Amerikos kunigai ragina 
katalikus varyti laukan iš savo 
namų laisvamanius. Bet katali
kai kai kur naudoja savo jėgą 
prieš pačius ragintojus — kuni
gus. Clevelande kun. Halaburda 
ir V ilk u tai t is gavo mušt. Det
roite kun. Skripką laike šventi
nimo išmetė iš bažnyčios, ir dar 
nesenai Montello. Mass. kun. 
Švagždžiui išmušė akį.”

Autorius taip pat pajuokia 
ir Amerikos lietuvių "sporti
ninkus,” būtent ristikus, ku
rie nuolatos ginčijasi laikraš
čiuose apie tai. kuris jų stip

resnis. Jis vadina tai “kultu- 
!ra” (svetimženkliuose).

Tuo tarpu tikrai kultūrinė 
amerikiečių organizacija, 
kaip TMD., visai susmuko— 

[paskutiniuose balsavimuose 
ji surinko vos tik 85 balsus. 

> O nelabai senai ji turėjo ke- 
Į lis tuksiančius narių ir išlei- 
: do daug gerų knygų, tų tarpe 
Kultūros Istoriją, Kudirkos 
Raštus. Wells‘o Pasaulio Is
toriją. ir daug kitų.

Mikolainis jau senas žmo
gus. bet musų visuomenės 
gyvenimą jis seka labai aty- 
džiai.

I

I

I Į 
•

KAIP P. MIKOLAINIS PIE
ŠIA AMERIKOS LIE- 

f TUVIUS.
“Lietuvos Žiniose” p. P. į 

Mikolainis rašo apie Ameri
kos lietuvių gyvenimą. Įdo
miausia jo straipsnio vieta 
yra ta, kur jis kalba apie ku
nigų darbą “tautos labui.” 
Girdi:

"Amerikoje yra ‘Vyčių’ drau
gija katalikybei gintis, tik ne
žinia nuo ko. Jų organo ‘Vyties’ 
8-tam numery iš 16 puslapių 
vos du yra lietuvių kalba, o 14 
puslapių angliškai.”

Taip tai vyčiai “kelia” lie
tuvystę Amerikoje.

Toliaus p. Mikolainis sa
ko:
» "Amerikos kunigai deleguoja 

marijoną Praną Bučį į Eucha- 
ristininkų kongresą. Sydnev. 
Australijoj, kur Pranas darbuo
sis ‘tautiečių ir tautos labui.’ 
bet jeigu nesurinks nors 1.500 
dolerių savo kelionei, tai Bučvs 
nekėliausias.

"Be to Amerikos kunigai Lie
tuvos ‘gerovės’ vardan renka 
aukas—

‘‘Kazimieru seserims, Chica- 
goje. .............. .................

KELEIVIS
BALIUNAS ‘•ITALIA*. KURIS ŽUVO PRIE ŠIAURĖS AŠIGALIO.

Ir
 

t

LIETUVOS VALSTYBĖS 
SPAUSTUVĖ UŽSIDARO.

“Lietuvos Aidas” praneša, 
kad ministerių kabinetas nu
taręs likviduoti (panaikinti > 
valstybės spaustuvę. Jos vi
sas turtas parduodamas pri
vatinei bendrovei, kuri buvo 
tyčia tam tikslui suorgani
zuota.

Naujos bendrovės turtas 
sieksiąs apie 1,500,000 litų, 
kuris bus padalintas į akci
jas (šėrus), po 100 akcija. 
Apie 65 nuoš. jų pasiimšaanti 
vyriausybė ir apie 10 nuoš. 
“Švyturio” bendrovės savi
ninkai.

No. 27. Liepos 4 d.t 1928.

Krikščionybe Afrikoje
“Sargybos bokšto” sekta

Milžiniškas italą baliunas, pakrikštytas vardu “Italia” ir vadovaujamas generolo Nobile. iš
lėkė andai į šiaurės ašigalį, kad pastačius ienai Italijos vėliavą ir popiežiaus kryžių. Ašigalį ba- 
iiur.as pasiekė, bet grįžtant atsitiko nelaimė ir jis nukrito netoli Špicbergeno salos ant ledų. Kai 
Kurie ekspedicijos narių žuvo, kiti pasimetė, o patį generolą Nobilę orlaiviai dabar rado su pen
kiais draugais ant ledo lyties jaunuo 25 gegužės be jokio maisto. Orlaiviai numetė jiems valgo
mųjų daiktų, šautuvų, šiltų pirštinių, guminių batų ir spiritinių lempų. Vėliaus švedų orlaivis nu
sileido ant ledo lyties ir paęmė italų lakūnus. Pasirodė, kad gen. Nobile sunkiai sužeistas, o jo 
"Italia" nukritusi sudegė.

Bet nežiūrint visa to, Kau
ne visgi esama nemaža ir 
“amerikoniškumo” — kiek
vienas vežikas ir kiekvienas 
viešbutis mokąs pasakyti 
kainą Amerikos doleriais.

Korespondentas pašiepia 
taipgi Voldemarą ir nesenai 
paskelbtąją Smetonos “kon
stituciją,” kurią Lietuvos

VISKO PO BISKĮ.
Akmuo į kišenių—marš į 

progresą!
D-ras Graičiunas surado 

naują kelią į progresą. Kas 
nori eiti tuo keliu, tas turi 
mokėti gerai koliotis. Nelik 

_______ koliotis, bet ir akmenį kiše- 
diktatoriai norėjo pritaikyt’n’uje laikyti, kad progai pa- 
prie Amerikos konstitucijos,! sitaikius galima butų kam
bet kuri išėjo visiškai j Ame
rikos konstituciją nepanašu

AR GALIMA BALIUOSE 
KONSTITUCIJAS 

RAŠYTI?
Pereitame “Keleivio” nu

meryje buvo perspausdinta• 
visa Smetonos “konstituci
ja.” Jos įžangoje pasakyta/ 

“Respublikos Prezidentas, 
pritariamas viso Ministerių Ka
bineto — Ministerio Pirmininko 
ir Užnienio Reikalų Ministerio 
prof. A. Voldemaro. Krašto Ap
saugos Ministerio gen. Įeit. T. 
Daukanto. Finansų Ministerio 
•J. Tūbelio. Teisingumo Ministe
rio A. Žilinsko. Žemės Ūkio Mi
nisterio J. Aleksos. Vidaus Rei
kalų Ministerio I. Musteikio. 
Susisiekimo Ministerio S. Čiur
lionio. švietimo Ministerio K. 
šakenio ir Valstybės Kontrolie
riaus V. Matulaičio — susirin
kusio iškilmingan posėdin ka
riuomenės šventės dieną, 1928 
m. gegužės 15 d., su padėka pa
minėti Žygių, padarytų per de
šimti metų Lietuviu- Tautos, 
ypaėįaiį

išradėjas, įkūrė $500,000 
fondą žmonių veislei gerinti 
ir gimdymui kontroliuoti. 
Moralistai šauks, kad tai 
velnio darbas. Jie vartos se- ..
nai jau nudėvėtą savo argu- zaiJs vidutine pro-
menta, kad jeigu Washing- kovos dvasia dar pa-
tono ir Lmcolno motinos bu
tų praktikavusios gimdymo 
kontrolę, tai šitų didvyrių 
Amerika nebūtų turėjusi. i

Bet ponams moralistams: 
galima* atsakyti, kad jeigu 7arbu^xs? a7X^‘knlonbn 
visų vagių ir žmogžudžių motinos praktikuotų gimdy-... rake!kĮi.. nek f „į 
SiSfe SS y "Oktyps-
ai nei eiketų kalėjimų. tą nuo “tikrojo” tikėjimo į 
_ _ 'eretiškas sektas. Tos sektos
Butiegenų mandagumas, deda pagrindan krikščioniš- 
Amerikos biznieriai turi ką konfesija, bet jos skelbia, 

vieną charakteringą ypaty-1 kad baltaod'žių valdymas ko- 
bę. kurios neturi kitų tautų lonijose esanti šėtono kara- 
žyonęs — tai mandagumas.' Ivstė. o meilės ir teisybės pa- 

nykštukais. sučiaupiam burnas taip mandagiai iškraus- >aulis užstosiąs, kuomet bu- 
’ lys jums kišenių, kad jus ir — *'—* ..........................

neprotestuosite, štai, Hous- 
tono mieste susirinko tauti
nė demokratų konvencija.
Miestas nedidelis, o svečių 
privažiavo tūkstančiai — ir 
visi ištroškę. Butlegeriai ne-

Pirmoji krikščionybė, kaipi 
žinome, atsirado kaip pro- prasiplatinusi pietų ir žiemių 
testas prieš tų laikų valdan- ■ Rodezijoj. Jų doktrina pra- 
čiojo luomo moralinį nupuo
limą, socialio instinkto išsi- 
gimiiųą ir sužvėrėjimą.. Kai
no tokia, pirmoji krikščiony
bė buvo reformizmo ir kovos 
organizacija, ir pirmieji 
krikščionys buvo pasiryžę 
net mirti už savo idėjas. Ta
pusi valstybine religija, 
krikščionių tikyba tečiaus 
persiėmė valstybiška dvasia. 
Savo idėjas ji išmainė ant 
dogmų ir apeigų, o prasipla
tinti ir drausmei palaikyti ji 
gi iebėsi ginklo ir prievartos. 
Maža to, aukštai iškilę dva
sininkai tapo svietiškų val
dovų sėbrais ir rėmėjais, lai
mino karus, imperialistinius 
žygius ir žemesniųjų gyven
tojų sluoksnių ekonominę 
priespaudą. Religija pama
žu virto ne dvasiniu sielos 
emocijų pasireiškimu, ne 
masių pagauta ir nešama 
ideologija, bet iš aukšto 
žmonėms primetama ir tra
dicijos keliu išsilaikančia 
konfesija.

I Bet yra kraštų, kur Jė-

KAIP AMERIKIEČIUI 
KAUNAS IŠRODO.

“Naujienos” paduoda Chi
cagos “Tribūne” korespon-

’dento Steele pasakojimą, 
kaip jam Lietuvos sostinė iš
rodo. Kauną korespondentas 

Į vadina “vieno kuino” miestu 
ir sako:

“Daugumas namų yra vieno 
aukšto medinės trobelpalaikės. 

; Dviejų aukštų namų nedaug, o 
jau daugiau kaip dviejų aukštu 
tai visai maža, ir tieji tik pasta
ruoju laiku buvo pastatyti val
džios įstaigoms. Viduriu svar- 

i blausios gatvės, išdidžiai vadi- 
į narnos ‘Laisvės Alėja.’ eina 

‘konka.’ — arklio tempiamas 
' tramvajus. Gatvės grįstos ap- 
' valiais akmenimis, ir jei nemo

kėsi eiti, gali kojas išsisukti.
“Iki nesenai Kaune nebuvo 

nei vieno tinkamo gyventi vieš
bučio, tad vyriausybė, atsi
žvelgdama į diplomatus ir laik
raščių korespondentus, kurie 
lanko Kauną, pastatė ir veda 
gerą viešbutį, kuris yra pato
gioj vietoj šalę užsienio reika
lų ministerijos.”

reikia į pakaušį užvažiuoti.
Taip Chicagos daktaras su 

pagarsėjusiu 13-tuoju nume
riu aiškina progresą bolševi
kų “Vilnies” 146-tame nu
mery. Jis sako:

“Pasikolioje. pasikumščiave. 
paribylinėję po teismus ir vėl 
stveriamės už kūrybinio darbo. 
Ir, visvien. mes lietuviai buvo
me. esame ir pasiliekame — tik 
skurdesni ir pasirodę pasauliui

sireiškia, tai būtent ten, kur 
krikščionybė tik pastarai
siais laikais prasiplatino. Aš 

. čia noriu kalbėti apie Afri- 
' kos negrų krikščioniškas 
sektas. Misionieriai, kurie

ir tylime. Tylime Įsidėję akme
nį kišenėn ir keršto pagauti lau
kiame progos atmonyti.

“Ir tokis elgimasis veda mus 
į progresą! Be keršto, be atmo- 
nijimo — nėra progreso.“

,sią išvyti baltieji imperialis
tai iš Afrikos.

Y ra žinomos 4 svarbesnės 
,sektosr kurios yra praplitu-

našauja negrų bantų išsiva
davimą, todėl anglų impe
rializmas kardu ir ugnimi 
•pasiryžęs juos išnaikinti. 
Sektantai skelbia, kad iš 
bantų tarpo kilsiąs pranašas, 
'turis su dievo pagalba išvy
rąs baltuosius. Baltieji esą 
užkerėti velniai, todėl kova 
prieš baltuosius esanti kova 
prieš šėtoną. Sektos steigėjas 
vra misionierių mokinys, ne
gras dailidė Tomas Noljen- 
dva. Jis išvaikščiojo Rodezi- 
įą ir Transvalį ir visur matė, 
kaip jo tautiečiai kenčia bai
sų skurdą, o imperialistai 
puotauja. Jis pradėjo skelb
ti : “Jei Dievas yra teisingas, 
tai jis nušluos baltuosius. 
Dievo teisingumu aš neabe
joju. taigi baltieji bus išvy- 
i.” Valdžia jam uždraudė 

pamokslininkauti; o kai jis 
neklausė, jis buvo padėtas į 
kalėjimą. Tomo radikaliz
mas kalėjime dar sustiprėjo, 
ir kai jis buvo išleistas, ban- 
tai džiaugsmingai sveikino 
jį, kaip tikrąjį pranašą. Mi
nios visur bėgo paskui jį.

Prie Tomo sąjūdžio prisi
dėjo bantų viršininkai Šana- 
!a ir Markvati, propaganda 
dar labiau praplito. ir sąjū
dis įgijo politinio pobūdžio. 
Valdžia ginkluotomis trupė
mis užėmė sektantų “užkrės
tas” Rodezijos sritis. Sąjū
džio vadai buvo suimti. 
Provokaciniu keliu prieš juos 
buvo sufabrikuota byla, jie 
buvo apkaltinti buk smaugę 
žmones, krikštydami juos te
kančiame vandenyje. Bro- 
ken Hill’e jie buvo teisiami. 
Tomas, buvęs tvirtas, rau
meningas negras, per teismą 
pasirodė paliegęs. Arešto 
metu jis buvo nežmoniškai 
sumuštas, abi jo rankos buvo 
išsuktos. Visi trys vadai buvo 
nuteisti mirti, žemesnieji va
dai gavo kalėjimo ligi 10 me- ’ ♦ • « L,^i • » s--. 1 v « vįsios Centralinėj Afrikoj ir.1’!’ o kiti gavo lazdų. Nuteis- 

Madagaskare, būtent: Ugan-'tie.i’ buvo pakarti. Bet “sar- 
g-k •» -. • uutivc. vj jui ________!_• 1. _ • i lArvlrotri’* CO 111/41*0 tlITk

Reikėtų Graiciunui pasi- i)UV0 prie to prisirengę, te
kalbėti su Romanu kuris is del jie paskelbė L.” ’
keršto nušovė d-rą Brundzą. t-aščiuose tikrą padėtį, žemai 
Jis pamatytų, kaip toli Ro- delegatų atsiprašydami, kad
mamas “nuprogresavo.’

Bet d-ras Graičiunas, ma
toma, sprendžia apie pasauli 
sulyg savęs. Keršydamas 
SLA. centrui, kad jam davė 
13-tą numerį, jisai “nupro- 
gresį^o” i bolševikų abazą. 
Ir todėl dabar jam rodosi, 

ypačią^ jos geriausių vaikų, kad be keršto, be akmens ki- 
|inkhi tapgynusių uepciklauso-šeniuje, žmogus apgalėtų 
mą Lietuvos likimą ir nuolat taip toli nueiti. Gal jis ir ne- 

>es&nčių jos sargyboje, nuspren
dė paskelbti šitokią Lietuvos 
Valstybės Konstituciją:—”

Komentuodarnos šitą kon
stitucijos Įžangą, “Naujie
nos” pastebi:

“Susirinko dalyvauti kariuo
menės šventėje ir — paskelbė 
valstybės konstituciją!

"Kariuomenės šventėse mar
guojama gatvėmis, sakoma pra
kalbos. dalinama medaliai ir or- 
denai. geriama ir valgoma; bet 
kad tai butų tinkama proga 
valstybės pagrindiniems įstaty
mams keisti, tai dar iki šiol ne
buvo girdėta.

"Jei ministeriai su preziden
tu gali skelbti naujas konstitu
cijas. susirinkę dalvvaut ka
riuomenės šventėje, tai kodėl 
jie negali rašyt visus Įstatymus 
piknikuose arba baliuose?”

Ištiesų, šitokias komedi
jas, kokios darosi dabartinėj 
Lietuvos valdžioje, kultūrin
gose valstybėse galima tik
tai teatruose matyti.

klysta...

I

vietos laik-
idoį ir Ruandoj malechitai,'gybos bokšto” sąjūdis tuo 
į Belgų Kongoje — kibangis- nepanaikintas.
tai, Rodezijoj — “Sargvbos 
bokšto” ! ’ - '
kare Ralaimongo sekta.

Malechitai netiki, kad Me
sijas jau yra buvęs žemėje:

“Gerojo Tėvo” pasiun-

I
degtinės kaina pakilo. At- 
eiskite. sako, mes čia nekal- 
.i. Turėjom, sako, 300 keisų.. 
ai yra 'vos 36,000 bonkų, o Priešingai, jie laukia Mesi- 
iek tai ir musų vietiniai pi- jąus> *4pe,.oi^ Tėvo” pasiun- 
iečiai išgeria. Munšaino, sa- tinio, kuris išvaduos negrus 
<o. galėtume ir pigiau pri
matyti, ale žinom, kad prasto 
•tofo jus nenorit. Mes žinotu, 
kad jus pripratę prie gąro 
.runko ir todėl nepyksite, 
<ad mes jį dabar pagrangi- 
iom.

Ir demokratai nepyksta. Ir 
<aip čia pykši, kad taip man- 
lagiai butlegeriai atsiprašo?

Ralaimongo sekta prasi - 
sekta, o Madagas- platinusi Madagaskare. Jos 

. steigėjas yra beturtis negras 
Raldimongo. Jo taktika pa
naši į Indijos Gandhi sąjū
džio taktiką ir griežtai nu
kreipta prieš imperialistus. 
Jie agituoja, kad madagas- 
kariečiai nepirktų francuzų 
prekių, kad nedirbtų val
džios įsakomų darbų.

Tokiu bud u matome, kad 
misionieriai Afrikoje atliko 
imperialistams meškos pa
tarnavimą. Atneštoji krikš
čionybė paaštrino prislėgtų
jų negrų tautų stichini sąjūdį 
prieš imperialistinę prie
spaudą* davė tam sąjūdžiui 
vedamąją mintį. Ir, be abejo, 
tos religinės sektos suvaidins 
nemažą vaidmenį negrų tau
tiniam atgimimui. Sąjūdžiui 
vadovaująs entuziazmas, 
šiuo atveju religinis Įsitikini
mas, kad jie kovoją už amži
ną ir tikrą tiesą, kad dieviš
ka valia laimina tą kovą, su
teikia kovotojams dvigubai 
didesnės jėgos ir drąsos. Aš 
nenoriu pasakyti, kad toks 
religinis masių sąjūdžio po
būdis turės pasilikti ir reikė
tų palaikyti. Tikras ir vaisin
gas vargstančios liaudies są
jūdis yra tik ten, kur jis va
dovaujamas tvirtos mokslu 
ir praktika pagrįstos, gerai 
išdirbtos socializmo doktri
nos. Bet tamsioms ir stichi
nio sąjūdžio apimtoms negrų

iš vergijos ir atstatys teisy
bę. Malechitai nepripažįsta 
kunigų, jie krikštijąs! upėse. 
Jie atsisako nuo visokių dar
bų valdžios naudai. Varomi 
i darbą, jie pabėga į miškus. 
Mūsiškių krikščionių supra
timu toks nepaklusnumas, ži
noma, yra priešingas krikš
čionybei. Todėl Ugandos ir 
Ruandos valdovų siunčiamos 
anglų ir belgų kariškos tru
pės, katalikų ir protestonų 
misionierių padedamos, per
sekioja šiuos sektantus. 
“Dvasios” ir plieno ginklais 
stengiamasi “išgelbėti nelai
mingieji.”

Kibangistai didelės bai
mės įvarė Europos imperia
listams Belgų Kongoje. Ki- 
bangistų sekta yra ątskilusi 
nuo katalikų bažnyčios. Jos 
steigėjas yra beturtis negras 
Kibangu, žymus misionierių 
mokinys. Kibangistai entu
ziastingai įsitikinę laukia 
Mesi jaus, kuris busiąs juoda
odis. Jis nušluosiąs šalį ug
nimi, išvysiąs prispaudėjus ir 
įsteigsiąs karalystę, kur vieš
patausianti teisybė ir meilė. 
Kibangistų sąjūdis vis labiau 
plečiasi, ir valdovai junta tautoms yra nesuprantama 
jame didelį pavojų. Kiban- Markso ekonomika irdialek- 
gistų, srityse koncentnioja- tinio materializmo išvadžio

jimai, taigi čia pirmųjų krik
ščionių naivi, bet nuoširdi 
ideologija atliks dėkingą 
paruošiamajį darbą.

(“Žaizdras.”) Žadi g,

Nepamatuotas skepticizmas.
Anglų filozofas Sir James 

Barrie, kalbėdamas mokinių 
;S susirinkime, patarė jiems ne- 

’ jieškoti didybės. Žmogus 
riekdamas aukštybių, jis sa
ko, visuomet nutupia žemai.

Amerikos rašytojas Bris
bane su tuo nesutinka. Jisai 
nurodo tą juodveidį, kuris 
nemokėjo nei rašyt, nei skai
tyt, bet prašė, kad jį paskir
tų Kongreso Knygyno vedė- 

merikos lietuviai remia Sme-Ištikrujų gi jis norėjo 
tonos valdžią. igaut tik šlaviko darbą. Ka-

Bet diktatoriukai apsiriko, .da jo paklausė, kodėl jis pra- 
Baltimorės Seimas jokių pa- igo tokios aukštos ir garbin- 
sveikinimų Smetonos kom- v;ot<kC “žmo

gus turi taikyt aukštai, jeigu ■ 
jis nori Išauti žemai.”

Taip yra su visais, sako 
Brisbane. Kūdikis verkia 
mėnulio, bet gauna cukrelę 
ir jaučiasi laimingas. Jeigu 
ir nepasieksi labai aukštai, 
bet siekdamas vis ką nors 
gausi. Todėl siek kuo aukš
čiausia. Ik»a*.

Vietoj padėkos, gavo 
per nosį.

Smetonos-Voldemaro kom
panija atsiuntė per Baluti 

j pasveikinimą SLA. Seimui ir
■ kartu pranešė, kad SLA. or
ganas “Tėvynė” bus jau įlei- 

idžiama Lietuvon. Šituo lapės' 
įmanievru Lietuvos diktato
riukai, matyt, norėjo įtikti J 
didžiausiai Amerikos lietu
vių organizacijai ir gauti iš 
jos seimo širdingiausių pa
sveikinimų Smetonai, šitokį 
pasveikinimą jie, žinoma, 
butų išspausdinę savo laik
raščiuose d idžiausiomis rai
dėmis, kad parodyti, jog A-

KONTROLIUOJAMI 
KLIUBAI.

Po liūdno įvykio restorane 
“Vilnis,” Kauno valdžia 
griežtai ėmė kontroliuoti 
kliubus.

tikinimų Smetonos kom- gos vietos, jis atsakė: 
panijai nenusiuntė. Seimas 
nepadėkojo net už tokią 
•“malonę.” kaip “Tėvynės” 
įleidimas Lietuvon. Netik ne
padėkojo, bet dar išnešė re
zoliuciją. griežtai pasmerk
damas fašistų diktatūrą. Tai 
vistiek, kaip per ausį duoti.

$500,000 gimdymo kontrolei
Inžinierius Brush, pagar

sėjęs kaipo skliauto L.'.___šviesos

ma kariuomenė, kuri stro
piai daboja’ sektantus. Ki- 
bangistai prievarta verčiami 
grįžti į “tikrąjį” tikėjimą, 
bet tas privertimas būna tik 
formalia.
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II Kas skaito ir ražo, II

Tas duonos nepraio. | ® AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS | į Kas nieko neveikia,
j To niekas nepeikia.

klyne daug yra tokių moterė- 
j lių. Jos šeimynų nežiūri, bet 

; girtuokliauja ir užsiima su 
visais vyrais, kurie tik nori 
su jomis užsiimti.

SCRANTON, PA.
w Mirė keturi lietuviai.

’ šiomis dienomis persi
skyrė su šiuo pasauliu šitie 
lietuviai:

Petronėlė Misevičienė mi
rė po ilgos ir sunkios ligos, 
paėjo iš Kauno rėd., Rasei
nių apskr., Viduklės parapi-
v — — - —

amžiaus apie lOOmetų, A- 
merikoj išgyveno apie 18 m. 
pas savo sūnų Petrą. Ji pali-1 
ko 4 sūnūs Amerikoje. Sene
lė Misevičienė buvo gera irk "buvę kZr^non-
pavyzdinga moteriškė, todėl (į . .. . ‘ tiktafavie

i-uimvflK 'aeniai. As r asau iiKiai apie

J. W.

BALT1MORE, MD- 
įspūdžiai iš SLA. Seimo. 
Jau turbut visiems Ameri- 

!__ __________> yra žinoma,
j kad šiais metais 18 birželio 
SLA. delegatai suvažiavę j 

c Baltimorę seimavojo net 5 
j’dienas. Seimo sesijas aprašė

^,.?a.1^..?“°±..t.UrTikos lietuviams

nevienas kaimynas josios ap- r"*"”“’ ““J
gailestauja. Palaidota su Pjajnogas SLA. 64 kuopa is- 

i;^ rinko veiklesnius narius Sea-bažnytinėmis apeigomis lie
tuvių švento Juozapo kapi
nėse.

Patiko didi nelaimė Juozą 
Fobricą: einant jam skersai 
gatvę, užvažiavo ant jo auto
mobilis, nulaužė kojas ir la
bai pramušė galvą; nuvežtas 
j ligoninę i trečią dieną jis

mui suruošti. Prie SLA. kuo
pos atstovų prisidėjo dvi di
delės pašalpinės draugystės 
ir trįs kliubai. Iš to susidarė 
Seimo rengimo komitetas. 
Darbo buvo labai daug, bet 
kad darbščiausi ir veikliausi 
nariui pateko į rengimo ko
mitetą, tai Seimas buvo su-

KUR

Tai vieta Wisconsino valstijoj, ant Brule upės kranto, kui >ią vasara prezidentas Coolidge va- 
kacijas leidžia ir žuvauja. Brule upėje esą labai geru upėtaku (liautu).

A ? -M

MANO {SPŪDŽIAI IŠ SLA. SEIMO VISOKIOS ŽINIOS

pasimirė. Paėjo iš Suvalkų raošlas taip vykusiai, kad
rėd., Šakių apskr., Griškabū
džio parapijos, Paliobių kai
mo. Amžiaus turėjo apie 43 
m., Amerikoj išgyveno 20 
m. Paliko sūnų Vytautą, vie
ną dukterį ir žmoną dide
liam nubudime. Velionis- 
Fobrica buvo doras ir teisin
gas žmogus, pusėtinai apsi
skaitęs, mylėjo knygas, laik
raščius, ir daug jų paliko sa
vo numylėtam sunui. Buvo 
pažangus ir laisvų pažiūrų 
žmogus, iki pat mirties skai
tė “Keleivį,” todėl buvo la
bai geras kritikas ir bile ką

NAUJI DALYKAI SENUOSE
IR SENI NAUJUOSE

(Senovės ir dabartinė ci
vilizacija).

dėtas papirusas 4500 metų 
senumo, su savotiška išpa- 

tj • i . . . v žintimi. Nusivylęs gyvenimu rali žmo«us dia '^1^0
.. . ’ ‘ aitant kai kūnų mok ę^vo nepasisekimu, skun- slininkų veikalus apie dabar- dži , t ‘ka(| visi - lei. 

tinę civilizaciją ir tą, kuri bu- . • Desimistišku bud u na,vo senovėje. Be kitų įdomus Pkad p^k b j p 
yra J. Berlyno palyginimai, ant lik ..kreiį

j kurs yra isdestęs savo paziu- vog>, sielos h. be žin& ž 
■ras > da‘yk«- gui, o doras žmogus yra nu-
Į Niekuomet dar žmonijos lemtas žūti. Veltui jieškoti 
pažangos tempas nebuvo teisingumo gyvenime, — ir

ras i tą dalyką,
i

jib pasiūlydavo jiems oa pJ-.NušOVĖ ŽMONĄ IR PATS 
sę valandos ar lo-ką minu- ?
tų parėkti, o paskui balsuoti. , .
Ir taip jie vėl visi sutartinai Naktį is trečiadienio į ket- 
išrėkdavo sutartą laiką, o po- virtadienį, Kauno priemies- 
tam balsuodavo. Ir, žinoma. Iv- iliampolės Slabadoj, 

- * " Jurbarko gatvėj, 28 Nr. įvy-
_ _______ _ Teko man būti’ ’frant ko- ko Ba
tuos pačius munistų prakalbų 19-tą bir- įamina» Lintupskis, o0 metų.

Nors jau nekartą man te
ko dalyvauti susivažiavimuo
se ir seimuose, kuriuose ir 
ginčų ir nesusipratimų kar
tais atsirasdavo, bet tokio 
leiTno.xkaip buvo Baltimorėj, 
da neteko matyt. Ginčų susi- visada pralaimėdavo, 
važiavimuose pasitaiko, nes 
nevisi žmonės 1 
dalykus vienaip supranta, želio vakarą, toje pačioje 
Ypač sunkiau susiprasti ir svetainėje, I__’_____ L
susitaikyti esant skirtingų mas Seimas. Bet jų ir pra- 
pažiurų, skirtingų frakcijų kalbos buvo tik paprasta ma- 
žmonėms. Tečiaus jeigu Ji-malienė, papuošta tuščio-' 
žmonės būna nors kiek kuĮ-l; ‘ --

taip greitas, kaip dabar, todėl mirtis saldi jam, “kaip 
Kiekviena diena neša su sa- svaigulys nuo gėrimo,” “kaip 

gaivinąs vėjelis”... Matyt jau 
ir senovės Egipte buvo žino
mas Įėjęs i madą musų am
žiuje “liudėsis del pasaulio-.”

Tų pačių egiptiečių tarpe 
buvo jau ir blaivybės draugi
jos, kaip liudyja parašas iš 
Ramzeso II laikų.

O senovės Roma turėjo 
net ir vegetarijonus. Vienas 
jų, būtent, Plutarchas, su vi
su dialektikos menu gynė ve- 
getarijonizmo principus ir 
dulkino Į plunksnas tuos, ku
rie maitinasi mėsa.

Dabartinis Europos gy
ventojas laikosi dar eilės vi
sokių kitokių burtų iš priešis- 
toriškosios senovės. Nuo jų 
pareina Įvairus spėjimai, vis 
tiek, kokiais moksliškais var
dais jie butų vadinami; iš čia 
ir amuletų nešiojimo papro
tys, išsiplatinęs Įvairiausiuo
se Europos kraštuose.

Pagaliau, tikėjipias bur
tais, apskritai imant, nėra, 
kaip tas priimta manyti, iš
imtinai paprasto ir tamsaus 
proto ypatybe, šis priešisto- 
riškas senovės palikimas turi 
kažkokią jėgą, kuriai pasi
duoda ir apšviestas protas. 
Taip, “padanges matavusis” 
didysis Niutonas baimingai 
grįždavo namo, jeigu iš ne
tyčių kiškis perbėgdavo jam 
kelią. O Šopenhaueris, gar
sus filozofas, skubiai apleido 
Berlyną po vieno “pranašin
go” sapno.

Kas žino, ar išsilygins ka
da nors tas “mintijimo neto
bulumas,” paveldėtas šių lai
kų žmogaus drauge su viso
kiais tamsiais instinktais iš 
priešistoriškų prabočių. Kol 
kas musų — aeroplanų ir ra- 
dio — amžiuje dar savo dva
sia yra gyvas senoviškas ur
vų gyventojas: ir kultūringo
ji žmonija, švęsdama civili
zacijos triumfus, tuo pačiu 
laiku atiduoda duoklę barba
riškai senovei, kuri šių laikų 
gyvenime tebeturi kai kur 
suverenumo teises.

vim ką nors nauja ir, lyg de
koracijos teatre, pasikeičia 
visa gyvenimo aplinka. Kur 
tik pažvelgsi, — rasi mokslo 
arba technikos “paskutinį 
žodį.” Ir tų “paskutinių žo
džių” taip daugr kad mes pa
siruošę kas dien naujai Įver
tinti musų amžiaus pasiseki
mus.

Tikrumoj, daug kas iš to, 
ką mes priskiriame prie išra
dimų stebuklų ir naujų nuo
pelnų, nebuvo svetima jau 
tolimiausioms epochoms.

Gydymas saulės spindu
liais, kuris yra vartojamas 
dabar kaip “paskutinis mok- 
slo žodis” Europos sanatori- 

į jose, buvo gerai žinomas jau 
(senoviškame Egipte. Indusų 
• “daktarai” galėjo prieš tuks-

visi delegatai gėrėjosi.
Birželio 18 d. buvo pa

rengta vakarienė. Tai buvo 
smagiausis bankietas, kokį 
(Baltimorės lietuviai yra kada 
nors turėję. Bet jie niekad 
tokio neturėjo. Vietiniai, ku
rie vakarienėj dalyvavom, 
susitikom su draugais atvy
kusiais iš kitų kolonijų. Sve
čiai visi buvo linksmi. Tik________________________
komunistų delegatai nedaly- turinį, jie prisilaiko toleran- 
vavo bankiete. Jie darė pla- tijos link vieni kitu. Ir jie vis- 
nus, kaip Seimo posėdžiuose gį susitaria, atlieka jiems pa- 
darbas trukdyti. Birželio 19 vestus reikalus. Bet kam teko 

matyti musų SLA. 35-tas Sei
mas, tas turbut neužmirš jo 
kolei gyvas bus. Nes niekas 
tokio seimo dar nebuvo ma
tęs. Tavoriščiai komunistai, 
nors visada ir visur mėgsta 
save vadinti “progresyviais” 
ir giriasi, kad jie užvaldysią 
pasaulį, Seime savo triukš
mingumu parodė, kad jie yra 
tamsiausis musų visuomenės 
gaivalas, sufanatizuotų ir ap
kvailintų tamsių davatkų bū
rys. Jie parodė, kad jokis 
bendras darbas su jais nėra 
galimas, nes jie neprisilaiko 
nei jokios tvarkos, nesupran
ta jokių taisyklių. Atsistoja 
apie 100 žmonių ir sykiu vi- 

_ sas būrys reikalauja “balso.” 
7 Jvalba irgi visas šimtas sykiu.

Jeigu katras iš jų nesuspėja 
sykiu atsistoti, ant to irgi rė
kia: “Ko nestoji? Ar užsi- 
miršai, ką nutarėme?” Reiš
kia, jie nutarė visiems sykiu 
stoti ir rėkti. Prezidentą St. 
Geguži 
rium, 
duoda. Girdi, čia mums ne
reikia diktatūros. Čia ne So
vietų Rusija, 
reiškimais jie turbut manė K?.lua"1nasirndvt kad iio no komu Kam dar C,a mes važiavom.

R ' komu‘ ;kad nieko nelaimėjo™ ? Mi- 
lionas dolerių kaip buvo, 

ir per- >taip ir paliko buržujų ranko-

greitai sukritikuodavo. Kai- d- Seim0 ™gį™ komitetas
po kultūringas žmogus, pa
laidotas be bažnytinių apei
gų ir be kunigų, ant angliš
kų kapinių.

Mirė Antanas Balkunas, 
po ilgos ir sunkios ligos, su
laukęs suviršum 70 m. Ame-

neparengė nieko ir davė pro
gos delegatams pasiviešėti. 
Komunistai apgavo publiką.

Komunistai geri meisteriai 
ką nors prigauti. Jie paskel
bė plakatais, kad birželio 19 
d. progresyvės draugijos

rikoj išgyveno apie 37 me-( prakalbas rengia. Na, ką gi 
tus; paliko gražiai šeimyną žino Baltimorės lietuviai, kas 
išauginęs; paėjo iš Vilniaus V*f “progresyvės draugi- 
krašto, prigulėjo į Lietuvių J°? • Ir tokiu budu komunis- 
Tautinę parapiją tad ir liko- įtai prigavo publiką, 
si palaidotas su bažnytinė
mis apeigomis, vyskupui J. 
Gritėnui patarnaujant, ant 
Lietuvių Tautinių Kapinių.

Mirė AntanasPeseckis poodžio ir susirinkimų laisvę, o 
6 metų ligos. Žmogus buvo’jvedė komisarišką diktatūrą, 
jau senas, su viršum 70 koks čia, po šimte pyp-
Amerikoi išgyveno 40 m. Pa-.kiUt progresas, jeigu žmogui 
liko didelę šeimyną ir pačią nevvaba skaityti tokio laik- 
Prigulėjo prie Lietuviu Tau- ‘raščio, koks jam patinka? 
tinęs Bažnyčios. Paė jo‘iš Vii-1 Pagalios, koks gi progresas, 
niaus krašto. Palaidotas su jeigu negali žmonės susinnk- 
bažnytinėmis apeigomis, pa- I buri komisaro leidi- 
tarnaujant vyskupui J. Gri- mo •

Aš žinau, kad komunistai 
nėra jokie progresistai. Jie 
progresui priešingi. Rusijoj 
jie panaikino spaudos, žo-

tėnui, ant Lietuvių Tautinių
Kapinių. B&čių Juozas.1

buvęs “Echo” redakcijos ir 
kur buvo laiko- Kauno žydų “Ceit” dienraš- 

cio tarnautojas, 12 vai. nak
ties savo bute revolverio šū
vių nušovė savo žmoną Ra- 
chilę.

Išbėgdamas iš buto Lin- 
tupskis koridoriuje sutiko sa
vo uošvę ir revolverio smu- (tančius metų daryti tas ope- 
giais sunkiai sužeidė jai gal- racijas, kurios atrodo mums 
va. Gatvėj Lintupskis pama-;šių laikų chirurgijos stebuk- 
tė bėgančius priėjo polici- lu: Įstatinėti dirbtinas nosis, 1 1 • 1 • a"1 a • 4- * a !• La* 1 •

i

mis frazėmis, kad Įtikti ne
protaujančiam elementui, 
kad gauti daugiau aukų agi
tatoriams.

Komunistai labai netrivo- 
jo piktumu, kaip prisiėjo pri
imti raportas “Tėvynės” reti. 
Vitaičio. Jie ūžė visokiais 
balsais ir nurodinėjo, kad re
daktorius esąs ir šioks ir 
toks, kad jis juos labai ap- ■ 
šmeižęs, netalpinęs jų straip
snių “gražiai” parašytų, ir 
todėl Vitaičio raporto nega
lima esą priimti.

Bet kas gi nežino, kad bol
ševikai yra kaip tas žydas, 
kuris pats muša ir pats rė-

o taip pat dirbtinas lupas li
ausis. Rauplių skiepymas, 
prie kurio dabartinis euro
pietis dar ne visur yra pri
pratęs, buvo, žinomas gilioje 
senovėje... laukinių dajakų 
tarpe. Buvusis kai kurį laiką 
madoj “kneipiškas” gydy
mas šaltu vandeniu, judėji
mu, masažu ir dieta, kaip pa
sirodo, taip pat nėra musų 
dienų išradimu: jį patardavo 
savo ligoniais dar prieš 
2000 metų Įgarsėjęs Romoje 
gydytojas Arklepiadas iš 
Pruzos.

Be ko kita, jau senovės 
graikų gydytojai palaikymui 
ir pataisymui sveikatos pa
tardavo susilaikyti nuo val
gymo, masažą ir vaikščioti 
basiems. Iš kitų šių laikų gy
domų priemonių mes randa
me pas senovės graikus try
nimą purvu, priėmimą nuo 
kosulio dervos (palygink da
bartinį kreozotą ir kitus der
vos pobūdžio preparatus). 
Jie vartodavo taip pat narko- 
zą, įvestą į naujausiają me
diciną dar taip nesenai anglo 
Listerio.

Technikos srityje tolima 
senovė taip pat kartais pri
mena naujausius stebuklus KsfolIllilrilC
iitžinieriškame mene. Kaip 
buvo didelės senovės techni
kos priemonės, rodo pavyz
dys Lizippo mokinys Stazi- 
kratas, planavusis iškirsti

ninkus, kurie kaip tik tuo 
metu turėjo pamainą. Lin
tupskis iš to paties revolve
rio paleido sau kulką i ausį, 
kuri pramušė jam smegenis.

Atvykęs kiek vėliau Į Įvy
kio vietą gydytojas konsta
tavo vyro ir žmonos Lintups
kių mini.

Giminės ir pažįstami sako, 
_ _____________  __ kad Lintupskis paskutiniuo- 

kia? Juk komunistai patys Ju laiku buvo nevisai norma- 
vra geriausi meistrai šmeižti iu> ir gan dažnai sakėsi, jog 
kitokių pažiurti žmones. Net nužudysiąs savo žmoną. Pas- 
ir per ‘ Seimą ‘jų Bimba ir kPtini laik» jį? dirbo chemi- 
Andriulis būdami reporte- aęj laboratorijojy’Standart. 
riais “Laisvės” ir “Vilnies.’ 
neiškentė neapšmeižę prezi 
dentą St. Gegužį ir kitus
Kam žingeidu, gali paskai- žmonos lavonai buvo nuga- 
tyti “Laisvės” numerius 147. benti Kauno miesto ligoni- 
148 ir kitus. Ir kada jiems nės lavoninėm 
buvo priminta tas, tai jie ir 
vėl ėm? visi staugti. Tai ve. 
kokie gaivalai norėjo SLA. 
užvaldyti. Tečiaus jie tokia 
savo taktika laimėjo tiek, 

'kiek Zablackas ant muilo. Ir

Lintupskių paliko du vaikai 
—5 ii- 3 metų berniukai.

Vakar 10 vai. ryto, vyro ir

ŽUDO KOMUNISTINIUS 
ŠNIPUS.

"Pravda” praneša, kad 
pastaruoju laiku kaimuose 
užmušta apie 20 vadinamųjų 
"kaimo korespondentų” t. y. 
komunistinių šnipų. Kaimo 
korespondentų užmušimai 
Įvykę Maskvos. Kursko gub. 
■ Totorių respublikoje” ir tt.

koliojo “diktato- 
kad jiems balso ne-Komunistai SLA. Seimo 

laiku netik neprisidėjo prie 
parengimų, bet visai pabėgo 
ir iš Lietuvių Svetainės. Jie 
pasisamdė Barres svetainę 
ir ten kas vakaras susirink
davo ir tardavosi, kaip posė
džiu metu triukšmą daryti.; o , .. . .
(Netik Seimo delegatai pikti- . Bet baIso Jle net..‘ e---------- .......... .........
inos nekulturišku koimiiiatų dau«g3™:. Ruone "e ™n'
'elgesiu, bet piktinosi ir pašai F k»!!»J<>. f^rmu Mat. tavorišėiai važiavo į

* *

. šitokiais pa-i?asibiįgus S?™uib"™pt- 
•• .„„k,,* dėti komunistus kalbant:

BROOKLYN, N. Y.
Baisus girtuokliavimas.
Pas mus dabar siaučia bai

sus girtuokliavimas. Nuo ai-i 
koholio žmonės gauna viso- ( 
kių ligų, išeina iš proto ir • 
miršta, bet vistiek nieko ne-1 
paiso — geria ir tiek. °iai kurie Nusirinkdavo pa- r*ke- K1Jok1^ pažiūrų zmo- Seimą milioną dolerių pasi-

Daugiausia girtuoklybė iš- '^žiūrėti. Jeigu tik kas pasiu- p’M ^tas katras gavo progos imti! Tik bėda, kad atsitiko
i _ a •______ a _ 2  1_1 — J ~ _ . -A Lrol hoti ir įcciroi L-cti Inimi A^r^ l_ _ • a _ i •

Į 
i

L. V.
► I

siplatinus toj Brooklj-no da-,įydav0 nepatinkamą' komu- ir išreikšti. Jeigu
lyje, kuri vadinasi \Villiams- njstarns sumanymą, jie tuoj t,k atsistoja delegatas ne jų 
burgu. Žmonės čia vaikšėio-Stodavo visi ir stovėdami Parapijos, tai tatp ir susun- 
ja tiesiog pusiau numirę ir visi baubdavo .Taip jie darė k?.’ kalp, „nesutvenmai: 
sumaišytais smegenimis. per visą Seimą. Dabar vietos U-u-u-u-u;... .
šlykščiausią yra tas, kad ir gyventojai baisiai pasipikti- Nors buvo daug juoko iš 
moteris maudosi tame pur- nę tokju komunistų elgesiu, komunistų, bet kartu ir gaila

taip, kaip tai lapei su vynuo
gėmis. Baltimorėje SLA. Sei
me bolševikai pasirodė pil
niausioje savo kvailybėje, 
kaipo organizuoti triukšma
dariai su tuščiomis galvomis.

V. Černauskas.

PAVOGĖ 5000 LITŲ.
Garliavos valse., Birutės 

kaimo gyventojui Narkevi
čiui kažkas pavogė 5000 litų.' 
Vagystėje itarė savo tarnai
te PŪ

Dar Gaunas.

vyne. Viena tokia moterėlė jr (|aVg komunistams “baub- šitaip sufanatizuotų neišma- 
gyvena ant Rodney gatvės; lių” vardą.
ji pridaro tokių šposų, kad j 
žmonės jau nenori jos ir Į sa
vo namus Įsileisti, nes pasi
gėrus daužo indus ir šlykš
čiai blevyzgoja. 0 pareida
ma namo paskui pradeda su 
stulpais ant gatvės muštis. 
Atsidūrus nosimi Į stulpą ji 
pradeda skerečiotis prieš jį 
ir rėkauti: “Ką tu rup... kas 
tu toks, kad nenori man kelio1 
duoti?” F ' . , . - .
kumščia į stulpą kad net su- buvo žmonių kas diena kaip 
sižeidžia. O kada ji pareina Lietuvoj “atpuskuose.” 
namo, tai nei vyras neturi Tokio ūpo, tokio sujudimo 
ramybės, nei vaikai. Proto Baltimorės lietuviai da nebu- 
netekusi ji blaškosi ir rėkia, vo turėję. Tai tiek apie buvu- 
kad visus išžudysianti. sį SLA. Seimą.

Reikia pasakyti, kad Broo- Baltimorietis.

nėlių. Vienas iš jų net iš pro
to išėjo. Tai atsitiko ketvir-Kiti delegatai, nekomunis. dj ’ rvt 21 d birže]io; 

tai, paliko mumyse gerą įs- 
pudį. Jie lankėsi į musų pa
rengimus ir visur apsiėjo 
kaip kultūringi žmonės. Pa
rengimų buvo keturi. Vaka
rienė, koncertas, balius ir 
viešos prakalbos. Visi paren
gimai pavyko kuogeriausia.

Nuo birželio 18-tos iki 
Ir kartais taip tvoja 23-čiai, Lietuvių Svetainėje

Seimas nutarė tą pamišus) 
vargšą nusiųsti Susivieniji
mo lėšomis i jo namus. Tai 
nelaiminga fanatizmo auka. 
Kada komunistai imdavo 
staugti visi sutartinai, tai iš
eidavo toks baisus alasas, 
užimąs, kad rodėsi, jau visus 
juos paėmė pasiutimo liga.

Ir taip jie staugdavo po 
kokj pusvalandi, ir ilgiau. O 
kaip jau jie pailsdavo ir riks
mas silpnėdavo, tai prezi
dentas Št. Gegužis jiems pa
siūlydavo susitarimą. Girdi, 
gerbiami delegatai ir dele
gatės, susitarkime, sako. Ir

AUKOS SOCIADEMO 
KRATAMS.

LSS. 61 kuopos iždininkas’ 
drg. F. A. Vareika iš Law- 
rence, Mass., prisiuntė Lietu
vos socialdemokratams $25. 
kurie liko.nuo kuopos pikni
ko. Toliaus Lawrence\> 
draugai žada ir daugiau pa
siųsti.

Gauti 25 doleriai jau išsių
sti Lietuvon.

S. Michelsonas, 
VI Rajono iždininku-

I

SMARKI PLAUKIKE.

š tojrrafija parodo vokietę 
Schoemniel’ienę. kuri su- 

r .. isus plaukimo ištvermės 
y is Floridoje. .Ji išsilaikė 

,, • v . idens 32 valandas. Priim- 
a maistą nuo kitų plaukikų 

plaukdama ir valgė.

REDAKTORIAUS IŠ
TRĖMIMAS.

Klaipėdos “Memeler Dam-į 
pfbooto" redaktorius Bumiei I 
ištremtas iš Lietuvos ribų. •

r_______  _____  “Keleivio” Kalendoriuje
iš Afono kalno (Graikijoj) telpa daug pamokinančią 
Aleksandro stovylą. Musų atraipanią, eilių ir juoką, ir 
nepasiekęs Rodoso kolosas daug gražią paveikslą, 
ir ušsilikę sfinksai rodo, kad Kalendorius reikalingas 
senovės statytojai galėjo ne kiekvienam, nes jame su
tik sudarinėti, bet ir atlikinė- krauta labai daug mokslo li
ti panašius grandioziškus nią. Jis yra kaip ir kokia 
projektus. enciklopedija. “Keleivio”

Savo moksliškais kuriniais ĮįK.
senovės žmonės taip pat gali "••••kubmkit užsisakyti, 
pasirodyti mums kartais šių 
laikų žmonėmis. Toks yra 
Demokritas su jo atomų teo
rija ir jo mokslu apie begali
nę daugybę pasauliškų siste
mų. skirtingų didumo atžvil
giu, iš kurių vienos yra užuo
mazgos periode, kitos — su
nykimo periode.

Pagaliau, ir visuomeniško 
gyvenimo srity tolima seno
vė buvo užimta dažnai tomis 
pačiomis problemomis, ku
rios mus Įdomina ir šiandien., * rios mus plomina ir šiandien. 

I Berlyno muziejuje yra pa-

GRAFAS KAROLYI AP- 
SKELBTAS UBAGU.
Grafas Michael Karolyi, 

buvusis Vengrijos respubli
kos premjeras ir turtingiau- 

įsis žmogus Balkanuose, da
bar apskelbtas pauperu, nes 
(dabartinė Vengrijos dikta
tūros valdžia konfiskavo vi
sus jo turtus. Be to da dikta
toriai kaltina jį “valstybės 
išdavimu,” buk jis pardavęs 
Vengriją aliantams, kas, ži
noma, yra grynas melas.
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Išdidu^Kyailybe.| Farmeriams Patarimai

Išdidus žmonės taip susi
rūpina tuomi. kad pamokinti 
kitus, jog jiems nesti kada 
pagalvoti apie save, bet nėra 
ir reikalo: jie ir taip geri. Ir 
todėl, juo (laugiau jie moki
na kitus, juo žemiau ir že
miau puola patįs.

Kaip pats žmogus 
savęs pakelti, taip 
pats žmogus savęs išaukštin-

negali 
negali

sitinka ir kiekvienas jų laiko 
save aukščiau už visus kitus 
žmones pasaulyje.

♦ * *

Kvailumas gali būti ir be 
išdidumo, bet išdidumas be 
kvailumo būti negali.

♦ ♦ ♦

Pasimokinkite, vandeni

KAS DARYTI SODE.
Pasodinti medeliai reikia 

palaistyti ir uždengti mėšlu. 
Mėšlas apsaugoja dirvą nuo 
išdžiūvimo, neleidžia piktžo
lėms augti, žemė nesupuola 
ir patręšia, todėl rrjedeliai 
gerai auga.

rūkyti ligi saulės tekėjimo, šią šeimyną, kuri keleri me- 
Amerikoj, tuose kraštuo- tai davė daugiausia medaus, 

se, . kur pavasarį dažnai šal- Šitai šeimynai į lizdo vidų 
nos pasitaiko, durnus labai įdeda naują kori. į šitą korį 
dažnai vaitoja apsaugai žy- motina prideda kiaušinėlių, 
dinčių sodų nuo šalnų.

Braškių (žemvuofių) pri
žiūrėjimas.

Išdidumas šlykštus tuomi, 
kad žmonės tuo didžiuojasi, 
kuomi reikia gėdintis: tur
tingumu. garbe, pagarba.

» ♦ ♦
Jegu jus už kitus tvirtesni, 

turtingesni, protingesni, tai 
stengkitės tuomi žmonėms 
tarnauti, ko jus turite dau
giau už kitus. Jei jus tvirtes
ni. padėkite silpniems; jeigu 
protingesni, padėkite ma
žiau protingiems; jeigu mo
kyti— nemokytiems: jeigu 
turtingi — neturtingiems. 
Bet ne taip galvoja išdidus 
žmonės. Jie mano, kad jeigu 
pas juos yra tai. ko nėra pas 
kitus, tai jie šiuomi privalo 

vardo dangaus tvirtu ne dalytis su žmonėmis, o 
bei vienas tiktai prieš juos didžiuotis.

# ♦ ♦

Negerai, kuomet žmogus, 
vietoj to. kad mylėti brolius, 
pyksta ant jų. Bet dar blo
giau. kuomet žmogus pats 
savyje Įsitikinęs, jog jis ne 
toks žmogus, kaip visi, bet 
geresnis už kitus žmones, ir 
todėl gali elgtis su kitais ne 
taip, kaip norėtų, kad su juo 
elgtųsi.

se, jūrių gilumoje ir kalnų Prieš sprogimą naudinga 
skardinėse: triukšmingai bė- aplaistyti Bordo skystimu, 
ga upeliai, 1 
be žodžio, vos tik supasi.

♦

Juo lengvesnis ir mažiau 
suleistats daiktas, juo 
giau jis užima vietos, 
pat ir išdidumas.

♦

bet beribė jura' Bordo skystimą daro ištir
pindami  ̂vandenyje mėlyno
jo akmenėlio ir degtų kalkių 
po 2 kg. šimtui litrų vandens. 
Jeigu kalkės ilgą laiką stovė
jo ore ir pabirėjo (išsilėšia- 
vo). tai jų ima dvigubai. Vi
sus darbus atlieka mediniuo
se ar variniuose induose.

s>

dau- 
Taip

Blogas ratas balsiau girgž- Viename inde ištirpina kal- 
da, tuščia varpa aukščiau kės. kitame mėlynąjį akme- 
stovi. Taip pat ir blogas tuš- nėli ir paskui sumaišo bend- 
čias žmogus. rai. Šito skystimo kitai die-

* į ”
daugiau pa- jau reikia sunaudoti.

1 —----- - - vaisius,

rie guli ant žemės reikia su
rinkti ir sudeginti. Šakeles, 

a p- ant kurių laikosi pernykščiai 1 * * 1 * *1 *

i nai palikti negalima, o tuo-

—Koman. Maike. arčiau. 
—O ką pasakysi, tėve? 
—Duosiu velniu. 
—Už ką? ‘ .
—Nevermai, už ką. Kaip 

gausi, tai ir žinosi. Dabar 
klausyk: tu mane vis fulin- 
davai sakydamas, kad Dievo 
nėra. O dabar aš suradau, 
kad Dievas šiur yra.

—Gerai, tėve, aš nieko 
prieš tai neturiu. Dievas man 
nieko bloga nedaro, ir jei tik 
tu žinai, kur jis yra. tai ir aš 
norėčiau jį pamatyt.

—Orait. vaike, jeigu tu ši
taip kalbi, tai reiškia, kad 
tavo dūšia da nėra velniui 
parduota. Kad šitokioj va
landoj tu nesukluptum, tai 
eik šen su manim : aš tave 
pavedžiosiu po dausas, o tu 
pamatysi, ką apie Dievą sa
ko dangus.

—Tu taip šneki, tėve, kaip 
butum visą kantičką išmo
kęs atmintinai.

—Jes. Maike. aš dabar 
studijuoju Visų Šventųjų Ži- 
vatą. Ir aš suradau, kad visas 
matomas musų svietas, tai 
geriausis prirodymas, kad 
yra Dievas. Klausk tu ko no
ri: gyvulių — ir jie tave pa
mokins; dangaus paukščių— 
ir jie tau nurodys; kalbėk Į 
žemę — ir ji tau tą patį pasa
kys: Dievas yra.

—Man tai labai Įdomu, 
tėve. Gal tu pasakytum ir 
man. kaip tu su gyvuliais ir 
paukščiais susikalbi?

—Maike. nelaikyk manęs 
ant šiderstvos. Aš dabar kal
bu iš mokslo knygos, ką iš- 
drukavojo švento Kazimiero 
Draugija Kaune. Tos knygos 
numaras yra 389. o jos var
das: “Dieviškas Išganymas.” 
Man ją prisiuntė vienas fren- 
tas iš Brooklyno. Taigi aš 
dabar galiu eiti su tavim ant 
didžiausių kritikų ir tu ma
nęs jau neprigaus! savo gud
rybėmis.

—Na. tai gal papasako
tum. tėve, kas toj knygoj 
daugiau rašoma?

—Maike. aš tau galėčiau galybės 
ilgai kalbėti, galėčiau prira
šyti kad ir storiausią knygą bėga pakalnėn, tėve. Tiktai 
apie tai. kaip gražus pašau- tamsuolis, kuris nepažįsta fi
lio parėtkas galingu balsu zikos mokslo, gali matyti ta- 
skelbia Dievo buvimą. Bet me Dievo ranką. Tiesa, gam- 
to visai nereikia. Gana bus toje yra tam tikra tvarka: 
to, kad išmoksi šviesiomis upės bėga Į jūres, bet jūrės 
fikimis Į pasauli pažvelgti, o nepasidaro didesnės, nes 
kaip matai iš gamtos zerkolo saulės spindulių kaitinamas tu nori Dievu 
švistels tau abrozdas Pono vanduo iš Įuriu nuolatos ga- 
Dievo.

—Ar tu jį matei, tėve?
—Tu. Maike. vis nori ma

nė kritikuot. Tu lygiai toks, 
kaip anas netikėlis, kuris sy
kį kritikavo kunigus sakyda
mas: “Jeigu Dievas yra dan
guje, tai kode) jis neparašė mai. Kad nėra tokio Dievo,

savo 
inoj. kad kožnas 
galėtų ji matyt?” 

. —Ir gera L pasakė.
—O aš sakau, jeigu jis ne

būtų buvęs aklas užsispyrė
lis. tai jis taip durnai nebūtų 
pasakęs. Juk jam reikėjo tik 
pažiūrėti Į dangų, o jis tuoj 
butų pamatęs, kad Dievo 
vardas tenai yra užrašytas 
blizgančiomis iitaromis. Ii 
jis parašytas tokia šnekta, 
kurią kožnas skaityti ir su
prasti gali. Jes. Maike. tie 
milionai blizgančių žvaigž
džių. ką blizga ant dangaus 
nakties tamsumoje, tai tik- 
riausis Pono Dievo parašas.

—Tai tik tau šitaip išrodo, 
tėve. Bet kaip aš pradedu 
žvaigždes skaityti, tai man 
ios skelbia visai ka kita. Jos 
man parodo, kad dangaus vi- blogybių pasaulyje 
sai nėra. Astronomijos mok- šio kvailio išdidumo. Iš jo ir 
slas. kuris užsiima žvaigž- žmonių nesantaika su žmo- 
džių tyrinėjimu, jų savybę nėmis ir šeimynų su šeimy- 
jau taip gerai pažįsta, kad nomi~. ir tautų karai su kito- 
iš kalno gali be apsirikime 
nusakyti, kada ir kur Įvyks 
saulės užtemimas, kada ii 
kur kometa pasirodys. li
tas mokslas mums parodo, 
kad žvaigždės nėra koks 
nors Dievo “parašas.” bet 
tokios pat saulės, kaip ir to
ji. apie kurią sukasi mūsiškė 
žemė. Toliaus tas mokslas 
mums pasako, kad žvaigždės 
viena nuo kitos baisiai toli, 
kad jos nėra prisagstytos 
prie kokios nors “dangaus 
tvirtumos," bet sukasi tuš-

; čioj erdvėj, taip kaip ir mū
siškė žemė, ir kad tokios

• “tvirtumos,” apie kurią tu 
1 kalbi, tarp žvaigždžių visai 
1 nėra. Taigi matai, tėve, kad 
; Dievo buvimo žvaigždėmis

negalima Įrodyt: jomis gali
ma tik įrodyt, kad Dievo nė-

> ra.
'■ —Ne. Maike. aš sakau,

kad Dievas yra. Tik tu pa-
• žiūrėk, kaip viskas paried- 

niai sutvarkyta: upių van-
; duo bėga i mares, ir marios 
I niekad nepasidaro didesnės.

Ar tas neparodo Pono Dievo
’ s?
Upių vanduo visuomet

Juo žmogus (__ ,o__ .
tenkintas savimi, juo mažiau Visus supuvusius 
jame to, kuo gali būti paten- kurie kabo ant šakų, ar ku- 
kintas.

»

Išdidus žmogus neva a
auga ledo kiautu. Per šį kiau- sudžiūvę lapai, reikia nu- 
tą nėra kelio jokam geram plauti.
jausmui. Jeigu sodas rudenį nebuvo

* suartas, tai reikia suarti pa-
Lengviau apšviesti pati vasarį. Kada žemė pradžius- 

kvailąjį žmogų, kaip patį iš- ta, reikia suakėti.
didujį.* |

Po 2—3 dienų po korio įdėji
mo jį išima ir korio viduryje 

{kiaušinėlius praretina, tai 
I vra vienoje akelėje kiaušinė- 

Kada žemė pradžiusta, tai įj palieka, o kitose aplinkinė- 
reikia greičiau žemė supu-’šešiose akelėse kiaušinė- 
nnti, praretinti, piktžoles iš- Hus išima. Taip padaro ir 
valyti ir žemę užkloti mėšlu (laugiau. Tą akelę, kurioje 
ar bent pjaustytais šiaudais. 'paliktas kiaušinėlis, viršuje 
Mėšlas apsaugoja žemę nuo t)11pUų praskečia, tai vra 
i^lžiuvimo, neleidžia žolėms'sieneles pradraško. Šitas

L'darbas reikia atlikti šiltame 
kambaryje.

Motinoms auginti pasi
renka kitą šeimyną — auklę.

Auklė taip pat turi būti 
stipri. Iš auklės atima visus 
korius su neuždarytais perais 
bei kiaušinėliais, o palieka 
vien tiktai uždarytus perus. 
Šitai šeimynai — auklei į liz
do vidurį Įstato aukščiau mi
nėtą korį su veisliniais kiau
šinėliais.

Prieš korio Įdėjimą reikia 
bent penkias valandas anks
čiau arba iš vakaro auklei at
imti motina ir papenėti skys
tu syrupu.

Auklei lizdas reikia suma
žinti, kad bitės vos sutilptų. 
Medaus auklė privalo turėti 
pakankamai ir dar reikia ji 
po truputi kasdien ar kas an
trą dieną papenėti skystu si
rupu. Lizdas reikia uždengti 
šiltai.

Išimtus korius su perais 
duoda kitoms šeimynoms, 
tiktai reikia jie sužymėti. 
Kada motinas auklė užaugi
na, tai išimtus iš jos korius 
su pefais jai grąžina.

Įdėjus auklei su veisliniais 
kiaušinėliais korį po 7—8 
dienų reikia pažiūrėti. Šituo 
laiku motinų akelės turi būti 
jau uždarytos. Tada pamaty
site, kiek vi a padaryta moti
nų akelių. Trumpas, mažas 

* akeles sunaikina, o dideles 
palieka veislei.

Kada motinai sukanka 14 
dienų nuo padėjimo kiauši
nėlio. tai motinų akeles at
sargiai su koriu išpiauna ir 
Įstato i kitą avilį, kurio moti
na reikalinga pakeisti. Blo- 

įgają motiną atima iš vakaro.

dygti ir žemei supulti. Lietus 
trąšas išplauna, palieka gry
ni šiaudai, šiaudai apsaugo
ja uogas nuo apnešimo že
mėmis. K-s.

II 
šakelių viršūnių pasirodo; 
vortinkliai su mažomis kir
mėlaitėmis. Rytais visos kir
mėlaitės būna vortinkliuose, 
tai tada jas reikia naikinti. 
Stoi-ų šakų tarpšakėse jas 
sutrina, plonas šakeles nu- 

♦ piauna ir sudegina. Taip pat
Juo išdidesnis žmogus, juo kirmėlės , i i ♦

labiau tie. kurie juo naudo- slapsty site žibalu ai pi auklė
jasi, laiko jį kvailu — ir ne- žaliuoju muilu.

♦

Jeigu tik išdidieji žmonės 
galėtų tai žinoti, ką apie juos 
mano tie žmonės, kurie nau
dojasi jų išdidumu saviems 
reikalams, tai jie nustotų di
džiuotis.

♦

į Vėliau tai-pšakėse arba ant 
'*11* • * * • J

BIČIŲ MOTINŲ KEI
TIMAS.

Mažai yra bitininkų, kurie 
rūpintųsi senas motinas pa
keisti jaunomis arba blogas 
geresnėmis.

šitas darbas yra labai 
svarbus, nes nuo jo priklauso 
ir bičių produktingumas, tai 
yra gaunama daugiau ar ma
žiau medaus.

Juo šeimynoje bus dau
giau bičių, tai yra juo šeimy
na stipresnė, juo ji gali dau
giau ir medaus prinešti.

šeimynos stiprumas dau
giausiai priklauso nuo moti
nos gerumo. Juo motina jau
nesnė. juo daugiau ji deda 
kiaušinėlių, todėl šeimyna 
pasidaro stipresnė ir daugiau 
medaus prineša.

Nors motina gali gyventi 
5—6 metus, bet daug kiauši
nėlių gali dėti tiktai pirmus 

12—3 metus. Dauguma gei-ų 
i bitininkų motinai leidžia žie-

$ ♦ ♦

Kvaila, kuomet žmonės _
didžiuoja.'i >av» veidu, savo klysta, todėl kad aiškiausiu Kaip apsaugoti žydinčius ,moti tiktai 2 žiemas, o trečią
kunu. bet dar kvailiau, kuo- budu jį apgaudinėja, ir jis to 

nemato. Išdidumas yra visiš
ka kvailybė.

met žmonės didžiuojasi savo 
tėvais, protėviais, savo drau
gais. savo kilme, savo tauta.

Didžioji dalis esančiųjų
eina iš

mis tautomis.
«

vaismedžius nuo šalnų.
j Visuose sodo kraštuose su-
< krauna po keletą krūvų iš ža
bų. mėšlo, lapų ir kitokių at-; 
matų. Jeigu pavasarį naktis Į 
būna giedri ir Fahrenheito 

. , o . .. laipsnininkas (gradusnin-
n^ama kad Salonikoj vėl. nusileidžia žemiau 32
kilo politines gausės, pei jaįpsriįu_ ,aį toje pusėje, iš 
kurias . komunijai buvo uz- ku£os ' čia vėjaf. 
mušti ir daugiau kaip 10 su- k|uv^ Raila jos užside- 
zeista. Tabako dai .įninku ta- jas pamažu vis pri- 
sti*eikas . dai nepasibaigę. f|enpja žemėmis. Žemių deda 
kompanijos atsisako darbi- vj# ]įn kur pl.a(tefla Hepsna 

rodytis. Žodžiu rūpinasi, kad 
nebūtų liepsnos, o kuodau- 
giausia durnų. Durnai apsau- 

nuo sušalimo. Reikia

KRUVINOS RIAUŠĖS 
SALONIKOJ. -

Iš Graikijos sostinės pra- 
kad Salonikoj vėl 

riaušės, per1 . laipsniu.
U7_ ‘ . *■

t .i .„ VFiii uai 11 jvc1 Gccicanv vi

kairy d i?miniinges“_jn|<ų reikalavimus išpildyti,* 
...u. nuomų et mu. geresniu I darbininkai atsisako eit 
uz aitu^ žmones niekas nega-* d Sakoma, kad kitokios
niu. nuoširdesniu, geresniu

!i jau vien d ei to. kad niekas 
negali žinoti savo proto kai
nos. nei savo labdaringumo. 
o dar mažiau gali žinoti tik
rąją kainą kitų žmonių pro
to ir labdaringumo.

» $ e

Išdidus žmonės laiko vien 
tik save geresniais ir kilnes
niais už kitus žmones. O kiti! 
išdidus laiko ne juos, o save 
geriausiais žmonėmis. Bet iš
didieji žmonės šiuomi nesi- 
vaižn ir visiškai įsitikinę, 
kad tie visi, kurie laiko save į 
kilnesniais už juos, klysta, ir 
kad teisingai mano tiktai jie 
vieni.

~ darbininkai atsisako eit 
____________ ,___ _____ >s 
išeities nebusią, kaip tik val
džiai paimti tabako pramonę 
savo monopolijom *

vasarą jau keičia. Tiktai la
bai geras veislines motinas 
laiko ilgiau.

Motinos tenka arba pa
čiam auginti arba išrašyti iš 
geresnių bitynų.

Kas turi didesnį bityną, tai 
gali ir pats motinas auginti, 
nes tarp daugelio šeimynų 
gali atsirasti ir labai gerų. 
Kaip bičių motinos auginti.

Čionai aš nurodysiu vieną 
paprasčiausi motinų augini
mo būdą savo reikalams.

Motinos geriausia auginti {kad bitės pasijustų našlaitė- 
vasarą, kada pradeda žydėti ’ ’ " '
svėrės ir pievos.

Veislei pasirenka geriau-

•Juokinga matyti du išdi
džius žmones, kuomet jie su-

“MISS UNIVERSE. TAU.
Ateik Į mano skurdžią buitį.
Tu. pasipuošusi žiedais.
Aikliais. jaunučiais, raudonais.—
Ii tuo bus man vargai išguiti.
Įeik pro mano skurdžią angą
Gvvvbe trykštančiais veikaus,—
Ir tuo man saulės daug įeis.
Įneš man spindulius tą bangą.
Atverk man sielą — erdvių plotus. 
Žydrioj kaišytus žvaigždėmis,— 
Ir aš gyvensiu vėl,—mirtis 
šešėliu nebedengs laikus svajotus!

Leonas Vitkauskas.

mis, nes kitaip Įdėtą motinos 
akelę gali sunaikinti.

Motinos akelę išplaunant 
ir Įstatant. reikia saugoti ne
sukrėsti ir nesuspausti, nes 
motina pražus.

Jei motiną atėmus per 
naktį bitės pradėjo daryti 
motinų akeles, tai Įstatant 
veislinę motinos akelę, rei- 

,kia visos kitos motinų akelės

ruoja ir paskui lietaus pavi
dale vėl krinta ant sausos 
žemės. Bet tai da nereiškia, 
kad kur ten už debesų turi 
būtinai sėdėti kaž koks senis 
su žila barzda. Tvarką gam
toje palaiko fizikos Įstaty-

kaip tamsus žmonės tiki, tai' 
geriausia parodo tas faktas,* 
jog pasaulyje nėra teisybės: 
silpnesnis visuomet būna nu-' 
skl iaustas ir tankiai turį vi
sai žūti, kad galingesnis ga
lėtų viešpatauti, žmogus ga
li melstis i Dievą dieną ir 
naktį, bet jokio atsakymo iš 
Dievo nesusilauks. Tas ir pa
rodo. tėve, kad tokio Dievo,1 
kai]> tu tiki, visai nėra. Jeigu

.-.’-L.a vadinti saulę, 
žva i gžd es i r k itą be jausli# 
medžiagą, tai aš sutinku, kad 
teks Dievas yra. Bet kam 
tuomet tuos dalykus vadinti 
Dievu, jeigu jiems yra daug 
tinkamesnis vardas — gam
ta?

— Maike. tu sumaišei visą W -vra dailiausia mergina vi- 
mano mokslą. sam pasauly.

v •

Chicagietė Miss Ella Van Hue- 
«on buvo išrinkta kaipo dailiau
sia mergina ( hieagoje. Paskui ji 
buvo nusiųsta i Galvestono paro
dą. kur laimėjo “Miss America" 
titulą. Dabar jri j j tapo pavadinta 
'•Miss Lni vers«;," kas turi reikšti.

.>

DAINA.
Kada aš numirsiu, brangiausia. 

Liūdnų nedainuoki dainų.
Taip pat nesodink kiparisų.

Nei rožių ant mano kapų.
Lai želiančią kapo velėną, 

Drėkina lietus ir rasa.
Ir jei tik norėsi, atminki, 

Ar imk ir užmirški mane.
Tada nebregėsiu pavėsio,

Nebjausiu, kaip ošia lietus;
Nei nebegirdėsiu, kaip siaudžia 

Lakštingalos skundas graudus.
Gulėdamas kapo tamsybės, 

Kurių nepratiks jau šviesa,
Gal aš prisifninęs minėsiu, 

O gal ir užmiršiu tave.
Christina

i r 

I
I 
I 
I
!____ , - ------------------.--------- -
I sunaikintį. Veislinė motinos 
J,akelė galima truputi patepti 
i medumi.
ji Be veislinių motinų reika- 
| lingi ir veisliniai tranai.
II Veislinius tranus auginti pa- 
| renka kitą produktingiausią 
Į šeimyną. Medonešio metu to

kiai šeimynai i lizdo vidurį 
Įstato traninių korių. Į tuos 
prideda motina kiaušinėlių 
ir išaugina tranų. Tranai rei
kia pradėti auginti bent 15 
dienų anksčiau, kaip moti
nos.

Kad padalyti traninių ko
rių. tai pavasari, kada bitės 
pradeda siūti korius, reikia 
Į lizdą Įstatyti vieną tiktai 
su korio pradžia. Tada bitės 
pasiuva traninĮ korį.

Kitose, ne veislinėse šei
mynose, rėmus deda su išti
sais dirbtiniais koriais, kad 
bitės negalėtų padaryti tra
ninių korių.

Šituo budu galima page- 
> bitės ir turėti dau

giau naudos.
Motinas auginant, pra

džioje gali būti ir nepasise
kimų, bet toliau pavyks ge
rai ir iš to darbo turėsite 
daug malonumo.

Bitininkas.

I
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Visokios Žinios.
SOVIETŲ KARO ŠNIPAI

LATVIJOJE.
Tardymas sovietų šnipų 

byloje yra užbaigtas. Latvi-
tenai darant operos “Don Ki- -.. „„ repgįjcjją, rusų gailu
sis dainininkas Šaliapinas

ŠALIAPINAS PADARE 
SKANDALĄ REPETI

CIJOJ.
Iš Berlyno pranešama, kad

130,000 DARBININKŲ DE- 
! MONSTRACIJA STOK

HOLME.
Stokholme įvyko didelė 

darbininkų demonstracija 
prieš įstatymą apie išspren
dimą darbininkų ir darbda
vių konfliktų trečiųjų teismo 
keliu. Demonstracijoje daly
vavo 30,000 darbininkų. De
monstracija buvo oiganizuo- 
ta centralinės profsąjungų 
sąjungos. Demonstrantų de-

Kulakizmas, Kolčhožizmas 
ir Komchozizmas Rusijoje

6
U.lą.r. ’ Mi^įį-

PAJIESK0J1MAI

rija raštu pranešė SSSR at
stovybei apie jos tarnautojo 
Lange suėmimą. SSSR karo 
atašė Sudakovas apleido šaliapinas, būdamas nepa- legatai įteikė ministeriui pir- 
Latviją. Suimtųjų tarpe yra tenkintas dirigento Kupero įpininkui Ekmanui rezoliuci- 
kapitonas Zandbergas, Lač-( *- •• ■ • ■ - <• • • • •----
plesiso Rideno kavalierių 
pasižymėjęs savo fašistine 
tautine nuotaika.

“Socialdemokrato" žinio-
mis, šnipų lizdo laikytojos solidarizavosi su Kuperu. 
Onos Binza vakaruškas daz-( šaliapinas prašė chorą tęs- 
nai lankydavo ir buy. Latvi- ti darb loliau bet choras at. 
jos kariuomenės vadas gene- sjgakė 
rolas Radzins. i j)e| skandalo opera
r- < o > » r.r-. “Don Kišotas,” kuri buvo pa-

M

'.tempu, padarė jam pastabas.1 ją.; kurieje protestuojama 
’ Kuperui užprotestavus, Ša- prieš įstatomą apriboti prof. 

lia pinas šlykščiai jį išplūdo. Į sąjungų teises. Trečiųjų teis- 
Po to orkestras atsisakė tęs-,mų įstatymas šiuo metu svar- . • 1 A _ __ A. . 4 Z* 1,1 ♦ zvti repeticiją. Choras taip pat

AqŽ’ skilta 24_tai ^e^užės dienai,
MUSE ANARCHISTAS turėjo būt atšaukta. 

PAVAN. i Artistai visi tokie.
Kaip žinoma, nesenai Pa- ---------------

ryžiuje buvo nukautas fašis-1 
tų žurnalistas Savarelli, šni-' 
pinėjęs emigrantus. Kadan-; 
gi kaltininkai nebuvo suras
ti, tai teismas norėjo bylą nu-! 
marinti.

Tečiau netikėtai Šveicari
joje buvo sulaikytas italų 
anarchistas Pavan. Jis prisi
pažino, kad nužudęs Sava
relli.

“Mano aktas. — pasakė 
Pavan — yrą politinė baus
mę išdavikui. Dėl laisvės idė
jos laimėjimo ir dėl to, kad 
aš nenoriu kenkti interesams 
valstybių, kurios davė mums 
pastogę — aš prisipažįstu: 
nužudžiau Savarelli.”

POLICMANAS UŽMUŠĖ 
MERGINĄ IR PATS 

NUSIŠOVĖ.
•

New Yorke policmanas 
Hali nušovė mylimą savo 
merginą, Hiklą Fenn, o pas
kui pats nusišovė. Jis buvo 
49 metų amžiaus, o ji 24./ Ji 
atsisakė už jo tekėti, kad jis 
jai persenas. Dėl to ir Įvyko 
tragedija. ,

Pajieškau savo vj ro Vilemo Kač>u- 
kairio, jis paliko mane 17 d. birželio 
dideliam varge- 5 perlų, 6 rolių aukš

lėm, aukštai sušukuoti plaukai, smaili 
: nosis, bis:,į susiraukęs ir silpna., aut 
kojų, turi kojose reumatizmą; paeina 
iš Suvalkų gub. Kas apie jį žino, ma
lonėkite pranešti

ANNA RAČUKA1T1ENĖ
1427 Housel avė., S. E , Canton. Ohio.

Rusijos komunistų di
džiausias rūpestis buvo ir te
bėra ūkininkams. Ūkininkas 
sustabdė visą Rusijos komu
nizmo programą ir padarė iš 
Rusijos tą chaotišką sistemą, 
kurią oficialia kalba vadina
ma: “posledovatelnyj socia- 
lizm," o kul i iš tikro yra kei
stas, nelygingas, šalies ukiui 
labai kenksmingas mišinys.

Visos ligšiolinės pastan
gos komunizuoti sodžių ne
davė jokių teigiamų, o tik 
neigiamus rezultatus. “De- 
revnia otvergla komunija — 
tokia buvo galutinė oficiali 
išvada. Bandyta visokių poli
tikų : ir “smyčka goroda s 
derevnej” ir “licom k derev
nie." Pagaliau nustota so
džium daug interesuotis ir 
visas pajėgas nukreipta Į ša
lies industrializavimą, nes 
dar Leninas buvo pasakęs, 
kad industrializavimas—tai 
socializmas. Kaip maža buvo 
sekama obalsis: “licom k de
revnie" matyti geriausia iš 
to. kad apie trys ketvirtada
liai biudžeto buvo skiriama 
industrializmui ir miestui, 
o sodžiui bei žemės ukiui ne
tekdavo nei vieno dešimta
dalio, nepaisant to, kad ofi- _ _
cialė statistika daugiau kaip V?11 g’^^u neapsimokėjo. Te- 
80 nuoš. gyventojų priskaito sovietų valdžia suprato 
ūkininkams ir kad ūkių so- kaipo sabotažą ir paskel- 
vietu Rusijoj yra 24 milionai. ‘‘kulakų karą. Pirmiau-

Per daug didelis miesto be klt^ netiesioginių nio
bei pramonės protegavimas kesčių apdedamas jis pro- 
ir visa ūkio sistema privedė fre!?vl™u l,eTlo^niu._ 
prie to, kad pramonės gami
niai, palyginus su prieškari- ... ,
ne norma, pabrango daugiau 11 senuos narių skaičiaus, 
kaip 200 nuoš., žemės ūkio F~ ”
vos 5 nuoš. Be to, nepažinda- tuirintieji metinių pajamų 90 
mi jokios importo konkuren
cijos ir dėl nevykusių gamy
bos metodų, dabartiniai pra
monės gaminiai stovi nelygi
namai žemiaurtiegu prieška
riniai.

i Vis dėlto gabesni ūkinin
kai padidino savo dirbamos 
žemės kiekį. Pradėjo augti 
vadinamoji “kulačestvo.” 
Kaip visur, taip ir čia. nors ir 
nedidelis turto skirtumas 
sukėlė pavydalą ir neapy
kantą. “Kulakus", kaipo ma
žus buržujus, pradeda viso
kiais budais spausti. Troc
kio, Zinovjevo opozicija jau 
reikalavo griežtos kovos su 

_ , j j i •*—-"-"-is, n nuolat pabiėž-
- munsainiei įai deda davo jy pavojų. Bet opozici-
aštnai deginančios sodes, ja nesigriebė jokių didesnių 
kuri netik žuvį išnuodijo, bet priemonių prieš kulakus. At 
ir visokius augmenis upenų ----- 
pakraščiuose išnaikino.

Stomas parlamente.

RUMUNŲ “LIAUDIES 
PARTIJA’’ IR VALS

TIEČIAI.
Pranešimu iš Bukarešto, 

per rumunų liaudies partijos 
susirinkimą Tunisoaroj, ge
nerolo Averescu rezidenci
joj, partijos kalbėtojai puolė 
savo kalbose vyriausybės po
litika ir valstiečių agitacijos 
taktiką. Nacionalistai bandė 
manifestuoti gatvėse prieš 
generolą Averescu. Dėl to 
Įvyko susidūrimas, per kuri 
sužeisti 4 žmonės. Tvarką 
atstatė policija.

ČIGONAI UŽPUOLĖ ŽMO
GŲ ANT KELIO.

Millimantic. Conn. — Ne
toli nuo čia pereitą sąvaitę 
keturi čigonai, tris moteris ir 
vienas vyras, užpuolė 80 me
tų amžiaus žmogų. Leo Cre- 
peau, kuris ėjo pėkščias ke
liu, parmušė ji ir apiplėšė, 
atimdami auksini laikrodėli 
ir $80 pinigais. Paskui bandi- KOMUNISTAI NEPATEN- 
tai susėdo Į savo automobi- - • ••
lių ir nuvažiavo. Jų automo- 
biliaus blėtosbuvo išCali- 
fornijos valstijos.

“chleboza- ka visus mokesčius, maitina 
šalį ir gamina eksportą, kad : 1 
“biedniakai” ir “sredniakai” ! Pajieškau brolio Kazio Karaliau-, 
vra tina-ini-j; ui^iUirlolbui h^.Mariampolės apskr.. Mikališkio val|č .

>ut skių parap., Sargines kaimo. Da
li- jis gyvena Amerikoje. Kas apię jį 

■žino malonės pranešti arba pats Jai 
atsišaukia. PILS KARALIUS ? 

j Hodgevilie, Sask., Canada.

SMĖLIO VIESULOS 
RUSIJOJ.

Varšuvos žiniomis, atva
žiavę tenai iš Sovietų Rusi
jos žmonės pasakoja, kad 
šiomis dienomis pietinėj Ru
sijoj siautęs smėlio viesulas 
padaręs labai daug nuosto
lių. Jie esą tiek dideli, jog 
Sovietų vyriausybė nenorinti 
apie juos viešai skelbti. Di
deli javų plotai užnešti smė
lio ir todėl šių metų derlius K 
tose srityse esąs žuvęs. Be to. 
viesulas ir audros suardžiu- 
sios tūkstančius ūkininkų 
namų. Susisiekimas visur su
trukdytas. Ekaterinoslave vi
sos gatvės apdengtos storu 
sluoksniu smėlio. Kai kurio
se vietose smėlio prinešta iki 
metro ir daugiau. Per kelias 
dienas dėl smėlio dulkių mie
ste buvo beveik tamsu.

KINTI SAVO VADŲ 
SVETINGUMU.

Čekoslovakų socialdemo
kratų organas “Pravo Lidu” 
deda visą.eilę griežtų, ko
munistų. protestų, kurie buvo 
priimti prieš Amanula priė-

NORTH ADAMS STREIKO 
KONFERENCIJA NEPA

SISEKĖ.
Nort’n Adams. Mass. —Pe

reitą sąvaitę čia buvo strei
kuojančių audėjų ir audiny
čios savininkų konferencija. 
Savininkai siūlė darbinin
kams grįžti i darbą, bet dar
bininkai atsisakė darbą pra
dėti, pakol nebus išpildyti jų 
reikalavimai. Jie reikalauja, 
kad jiems butų pridėta po 10 
centų nuo vardo, kuomet jie 
audžiu dviem staklėm.

kaip 200 nuoš.,

VIRTO PLĖŠIKU. KAD 
GAVUS MOKSLO.

Brattleboro. Vt. — Čia bu- mimą Maskvoje. Tuos pro- 
vo areštuotas už plėšimą Jeff testus išnešė Čekoslovakijos 
Newell, 15 metų vaikas. Tei- komunistai, 
sme jisai pasisakė tyčia išė- ---------------
jęs plėšti, nes norėjęs būt VOKIETIJOS KARIAI NE- 
areštuotas ir patekti pataisos GALI BŪTI MONARCH1S- 
mokyklon. kad galėtų Įgyti 
mokslo. Teisėjas bylą atidė
jo. nes neri pirma pasikalbė
ti su vaiko tėvu.

MUNŠAINO BROGA IŠ
NAIKINO ŽUVJ UPESE.
Westfield. Mass. — Šioj 

apielinkėj pastebėta, kad 
upeliuose išnyko žuvis. Išsti
po gražiausios upėtakos 
(trautai). Iš pradžių nežino
ta, kame priežastis. Dabar 
patirta, kad žuvis išgaišo nuo 
munšaino brogos, kurią mun- ____
šainieriai čia verčia Į upelius d “kulakai' 
T kven-n mnnčo in inrio i rl ori o • i

TINIŲ ORGANIZACIJŲ 
NARIAIS.

laikraščių pranešimu, vo
kiečių karo ministeris Groe- 
neris Įsakė, kad visi aktyvioj 
vokiečių kariuomenės ir lai- 

, vyno tarnyboj esą kariai iš
stotu iš “Kaizerio jachtkliu-

EGIPTO KARALIUS IŠVI
JO MINISTERIUS.

Egipto karalius Fuadas ... ........„
paleido visą ministerių kabi- ]>o •• kuris nesutiko pakeisti 
netą, sakydamas, kad maisy- savo pavadinima. 
tų partijų ministeriai nesusi
taiko tarp savęs.

RADO PASKUTINI SKEN
DUOLI MOOSEHEAD 

EŽERE.
Iš Maine'o valstijos prane

šama, kad Moosehead ežere 
tenai atrasta D-ro Mobergo 
kūnas, kuris kartu su kitais 
astuoniais brocktoniečiais 
nuskendo tenai 13 gegužės.

derliaus sezono
gotovka.” Kaip prieš karą, 
taip ir dabar Rusija savo už
sienių prekybos balansą dau
giausia išlygina žemės ūkio, 
ypač javų, eksportu. Skirtu
mas tik tas, kad prieš karą 
išveždavo vidutiniškai ne 
mažiau kaip 600 mil. pūdų, o 7---- ------------------------------- jyc.j .“in . x>vxiauiy mts*,
dabar apie pusantro šimto JŲ. Jiė grąžina išnuomotas;viiendcnų kai.no,.„Seredžiaus p^p- 
milionu pūdų. Tečiau po pe- zeme*, masinas, paiduoda m jš Brw»kiyn. n. y Taipgi pajiš 
į eitu metu derliaus “chlebo- gyvulius, likviduoja savo ko-[kau Prano Kučinsko, Raudonėnų kai- 
zagotovka ėjo taip blogai, ■ peiatyvus, Kao paMi^tų nj kar^ n)ačiausi waterbury. .conn.

■ kad pritruko duonos mies- “feredniakais arba bied-(Malonės atsisaukt arba žinantieji teik- 
kams. Kilo triukšmas. Kas niaKais. ku apie mane. b. nelesh

sredniakai" Į 
yra tinginiai, apsileidėliai ii'->t»l 
tt. Tečiau visiems aišku, kad 
“kulakų” apginti jiems . ne-K; 
pavyks. “•Kulakai" jaučia lai I 
ir jau dabar pradeda lik vi-* ~ . K.
i _ i i*j _____ • i Benedikta kucinskiutė-Navahnskie-duotis,, nelaukdami lepresi-jjfį, pajieškau Antaninos, Beniulytės.

milionu pūdų. Tečiau po pe- žemes, mašinas, parduoda! N Y j Taipgi pajiL
u ■ - -- - . . »•_ - •-»

i tams. Kilo triukšmas. ___
čia yra? Žinoma, kaltas ne

■ kas kitas, kaip “kulakas."
Nes “biedniakas ir srednia-
kas juk savo ūkio produktų žavimą. Komunizavimą ma-

I

Drauge su “kulakų” naiki
nimu ketina vėl pradėti in
tensyvų žemės ūkio komuni-

,Conn. 
Malonės atsisaukt arba žinantieji teik- 

praneėti. Plačiau paaiškinsiu laiš
ku apie mane. B. NELESH

P. O Box 95. Uniondaie, Pa.

i

nieko parduoti negali, nes 
viską suvartoja pats. Grieb
tasi represijų prieš “kulaką.” 
Pajėga pradėta imti iš jo ja
vus. Grįžo 1919—1921 me
tai. kai “komitety biednoty” 
grobė visus pasiturinčius 
ūkininkus. “Kulakus” gero
kai apvalė, tečiaus surinktų 
javų, aprūpinus savo reika
lus. eksportui liko visąi ma
žai. daugiausia apie 30—36 
milionus pūdų. “Kulakas” 
javų nenorėjo duoti dėl to, 
kad jam buvo mokama per 
maža, taip kad jam gamyba

Pirmiau-

kesčių. Tas mokestis apskai
tomas išeinant iš ūkio paja-

mokesčių laisvi ūkiai.

Pajieškau draugų: Petro Brazausko, 
Izidoriaus I.amberxo. Frano Prakulau- 
sko.\Antano Morkio, Antanoyir Rapo
lo Milerių. Visi paeina iš Daužnagių 
kaimo. Kėdainių apskričio. Malonės 
atsiliepti, turiu svarbiu reikalų.

J. JANKŪNAS
1822 Canalport avė., Chicago, III.

noma atlikti dviem laips
niais: “kolchozais” ir “kom- 
chozais." Kolchozai (kolek- 
tyvnyja choziaistva) butų 
pereinamas laipsnis. Juos su
daro ūkininkai steigdami 
bendrus kolektyvinius ukius, 
į kuriuos kiekvienas įneštų. , 
savo žemę ir inventorių, 
nustodamas būti jų savini^- p, >7!,. 
ku. Ūkininkavimo vaisiais 
butų dalinamasi. Po kiek lai
ko, kolchozai butų paverčia
mi komehozais (komunisti- 
českija choziaistva), kur bu
tų realizuojamas grynas ko
munizmas.

Vadinasi, Rusijos komu
nistai po kelių metų poilsio, 
vėl pasiėmė už žemės ūkio 
komunizavimo. Pirmiausia 
išnaikinami “kulakai," po 
tam žemės ūkis “kolchozi- 
namas," o vėliau “komeho- 
zinamas." Rusijos žemės 
ūkis po 1918—1919 m. nai
kinimo dėka nepui buvo kiek 
atsigavęs. DabAr manoma jis 
vėl pradėti naikinti. Juk 
“‘kolchozai" ir “komehozai" 
—ne naujas dalykas.

Juos vykdė Leninas. Bet 
jie buvo prievarta sukurti ir 
prievarta laikėsi. Kur tik ta 
prievarta nustodavo, ten 
“kolchozai" ir “komehozai" 
tuojau išnykdavo.

Mums rodosi, kaip žmonės 
negali turnėti “kolchoziškos" 
burnos, pilvo, faip ir “kol- 
choziško" bei “komehoziš- 
ko" ūkio. O “kulakų" naiki
nimas ir visas “kolchoziz- 
mas” bei “komchozizmas," 
jei tik jie nebus laiku sustab
dyti, vėl įstums Rusiją Į to
kius krizius, kokius ji yra 
pergyvenusi 1919—1922 me
tais.

1

Pajieškau pusbrolio Janu Vaškevi
čiaus. seniau jis jjyvėno Waterbury, 
Conn. Iš Lietuvos paeina Vilkaviškio 

i apskr.. Baltininkų vaisė.. Grajauskų 
(kaimo. Malonės atsišaukti arba zin»n- 
(tieji teiksis pranešti. -Yrį svarbus rei- 

i --tavos.
MARTINKA1TIS ‘ ■

Hermiui?, IV

Jleškau draugų: Juozo Navicko. 
Raudėnų vaisė.; Marijonos Vaitkaitės. 
Naujamiesčio. Tryškių vaisė.; Vlado 
Pikelio. Luokės miest.; Antano Vi
liaus iv Kazimiero Viliaus, ir Jono Va- 
deikio. Aš esu iš I’astruikės, pagarsė
jusiu Pociaus me' aniko sūnūs.

STANLEY POCIUS
®> A Pove r st., Boston, Mass.

i

Pajieškau Baltramiejaus Danilus. 
Pagiriu parap., l.iliunų kaimo. Ukmer
gės apsl.r., pirmiau 15 metų atgal, gy
veno Amsterdam, N. Y. Noriu su juoni 
susižinot. malonės atsisaukt arba ži
nantieji teiksis pranešti, už ką busiu 
dideliai dėkingas.

ADAM GRIGAS
Bos S7, Nordegg. Altą., Canada.

Pajieškau draugų, Juozo Lukosai- 
<i ■. Kuzoninčš kaimo ir Vincento Pak- 
ščio. Lukšių kaimo. Meldžiu atsišaukti 
arba kurie žino apie juos teiksis pra
nešti. MIKE SHUI.1S C2s>

P. O. B«x 374. Minonk. III.

Pajieškau Vincento Pakščio. Lukšių 
kainu-, Šiaulių valsčiaus, taipgi Juozo 
Lukošaičio, Kuzavinės kaimo, Šiaulių 
apskr. Meldžiu atsišaukti arba žinan
tieji apie juos teiksis pranešti.

MIKOLA S šį A U LIS
P O. Box 374, Mokomis, III.

Pajieškau brolių Antano Petkevi
čiaus. Antano Goptaučio, Jurgio Kli- 
maičio. Sudargo parapijos, šakių ap
skričio. Kas apie juos žino, malonėkit 
pranešti arba pats lai atsišaukia; tu
riu svarbu reikalą. (29t

CHARLES PATKIN.
S AM. 1DAH0.

rublių, dviejų šeimos narių. 
Turintieji 100 rub. metinių 
pajamų ūkiai laisvi nuo mo
kesčio, jei jie maitina dau
giau kaip du žmones irtt. 
Ūkininkas su 5 narių šeima 
moka 19 r. mokesčio, jei jo 
ūkis duoda 300 r. metinių 
pajamų, 40 r., jei pajamos 

;siekia 400 rub., 138 r., jei.sie- 
kia 800 r., 188 r., jei siekia 
1.000 rublių. Žinoma, čia vis
kas pareina nuo to, kokiu bu
du tos pajamos apskaitomos. 
Kadangi apskaičiavimas pa
vesta sodžiaus organams, o 
tuose organuose viršija 
“biedniakai” ir “srednia
kai. ” tai suprantama, kad 
"kulakams” pajamų priskai- 
toma kelergubai daugiau, 
negu jų iš tikro yra. Bet pro
gresyvinių mokesčių, žino
ma. per maža, kad “kulaką" 
sunaikintų. Tam išgalvota 
visa eilė kitų priemonių, ku
rias dabar svarsto “cikas." 
“Kulakams" norima atimti 
visos pašalpos, kreditas, ma
sinu ir prekių tiekimas ir tt. 
“Cike” eina karšti ginčai. 
Atsirado “kulakų" gynėjai, 
kurie stengiasi įrodyti, kad iš 
24 mil. ūkių, tik 6 mil. sumo-

•tt

Į

APSIVEDIMAL
Rcikalniga gyvenimui draugė, ne- 

senesnė «<» metų ir kad butų turtinga; 
aš esu vaikinas, pasiturintis ir gerai 
uždirbu; esu 16 metų, moku rašyt ir 
skaityti, tad aš norėčiau gaut draugę 
rimtą ir pmtiagą, kad ir ne jauną, bet 
kad mylėtų švarų, teisingą ir draugin
gą gyvenimą. Mergina ar moteris ma
lones atsiliepti, arčiau susipažinsime 
per laiškus. Su pirmu laišku prašy
čiau prisiųsti ir savo paveikslą 

JONAS GEDREYMAS
583 Clark st., VVaverly, N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės nuo 25 iki 31 m. senumo; aš 
esu 32 metų, uždirbu po $10.00 į dieną. 
Su pirmu laišku meldžiu prisiusi savo 
n/veikslą. kurį pareikalavus grąžin
siu. MR. J. E S.

1 136 —■ 1<>-th street. Racine, Wis.

virkščiai, daug kas. ypač už-į 
slėniuose, kalbėjo, kad. nu
griovęs kairiąją opoziciją. 
Stalinas paimsiąs “dešinįjį 
kursą." Bet atsitiko priešin- 

šiandien bolševizmas 
“licom 

vaite traukinys sudaužė ant k derevnie." Tik tas atsigrę-i 
kryžkelės automobilių su 6 žimas reiškia kovą, ne susi- 
žmonėmis. Visi buvo užmuš- artinimą.

I Tą kovą sukėlė pereito i

ANT KRYŽKELES UŽ
MUŠTA 6 ŽMONES.

Kansas valstijoj, netoli gai: 
jTcpekos miesto, pereitą są- tikrai yra atsigręžęs

IŠRADO ORU LAKIOJAN
TĮ AUTOMOBILIŲ.

Francuzijos inžinierius 
Jean Chapdelaine išrado oru 
lakiojanti automobilių, kuri 
jis pavadino “giropleriu." 
Mašina yra cigaro pavidalo 
ir turi 4 ratus. Be to. iš šonų 
yra du ratai su sparnais,'to
kiais kaip “ferry boatai” tu
ri. Tie sparnai sukasi greitu
mu 7000 kartų Į minutą ir va
ro vežimą. Sakoma, kad'oru 
tas- automobilius dalysiąs 
300 mvliu i valanda, o ant* <• * *■■ 
sausžemio 50 mylių.

Redakcijos Atsakymai.
Jaunam Ūkininkui. — Ar 

daktarai ilgiau gyvena, negu 
paprasti darbininkai, tai sun
ku pasakyti. Yra atsitikimų, 
kad daktaras numiršta jau
nas, o paprastas žmogus pa
siekia 100 metų. Bet bendrai

Pajieškau apsivedimui vaikino arba 
našlio tik Ik1 vaikų nuo 4'» iki 45 metų, 
rei.'-tina kad nevartotų svaiginančių 
zenmų ir mylėtų taikų ir švarų gyve
nimų; aš esu našlė be vaikų, 45 metų 
amžiai s, tunų savo namą. Meldžiu at
sišaukti tik iš apielinkės. su kuriais 

. . 128> 
MRS AG. DUMANSKI

7.>.>4 \\ st.. Box 552, Argo, III.

imant, apdraudos kompani- plėčiau vpatii.kai pasimatyti, 
jos skaito ilgesni amžių tiems ; 
žmonėms, kurie dirba leng- - 
vesnį darbą. Klaidinga butų,;
manyti, jog daktaras turi il
giau gyventi dėlto, kad jis i J 
daugiau žino apie sveikatą.! { 
•Paprastai ilgiausia gyvena;» 
ūkininkai, kurie veda ramųjį 
ir vienodą gyvenimą. •

| —---------- 1 ii

MTEfflATlOML rAPEI CO. Į 
New York. į
Birželio 26 <1.. 1928.1 !IĮ 

Direktoriai paskelbė' • 
kvartalinius dividendus po še
šiasdešimt (60) centų ant Šero, 
kurie išleisti vardu 
Stock šios kompanijos, išmokami 
Rugpiuėio 15 d.. 1928 m.. Com- 
mon Stockholderiams. kurie yra 
ant rekordo liaigiant bizni Rujrp. 
1 d.. 1928.

Čekiai bus išsiuntinėti. Trans- • 
ferių knygos nebus uždarytos.

OWEN SHEPHERD
Vice-President & Treasurer.

i

VISI TRIS JIE PERSKRIDO ATLANTIKĄ

Paveikslėlis parodo Bostono merginą Emaliją Earhart 
irie visi trįs nuskrido orlaiviu iš Bostono i Anglija P.-<

cinais. Stultzu ir GvTdonu. 
išlyta ir jų orlaivis.

I

KRATA SOVIETŲ KON
SULATE.

Kiniečių policija Ticntsi- 
no mieste anądien iškrėtė so
vietų Rusijos konsulatą, j ieš
kodama ginklų. Policija pa
aiškino, kad jai buvę praneš
ta, jog kiniečių komunistai 
turį paslėpę konsulato ru- 
muome daug ginklų. Konsu
las Gregirievas parodė poli
cijai 9 revolverius su amuni
cija. bet paaiškino, kad tai 

. esą konsulato ginklai, reika
lingi apsiginimui nuo rusų 
monarchistų. Kitokių ginklų 
(Milicija nerado. Nerado mokinimosi suiro jos nervai į 
taipgi ir komunistų literatu- ir ji tyčia nušoko nuo trauki-Į 
ros. nio, kad pasidarius sau galą.

MERGINA UŽSIMUŠĖ 
ŠOKDAMA NUO 

TRAUKINIO.
Šalia Boston & Albany 

gelžkelio, netoli Framingha- 
mo. buvo rasta negyva Prsi- 
cilla Little, 18 metų amžiaus 
mergaitė, kuri vos tik pabai
gė Framinghamo high schoo- 
lę. Sakoma, kad nuo Įtempto
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su paveikslu kai- ! 
nuojh daug brangiau, nes kaimo- J 
Ulpint pajieškojimą -u paveikslu, !
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VISŲ ŽINIAI
Už visokios rųšies smulkius pasi- 
garsinniiU', kaip tai: pajieškoji- 
mus apsivedimų, įvairius praneši
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome po :ic. už žįsii už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
keli- sykius, už sekančius sykius 
.'kaitome 2c. u z. žodį už sykį 
"Keleivio" prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikrašti 
ir uz pirmą sykį skaitome po 2k. 
už žodį.
Už pajieškojimus {riminių arba 
draugų skaitome po-2t. už žodį. 
"Keleivio" prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravę laikrašt), 
uz pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po lc. už žodį. 
Pajieškojiniai 
i J ‘ *_ ___ _ __ _____ _
ja padarymas klišės. Todėl norint 
t • y
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.
Jeigu norit kad apgarsinimas ar
ba pajieškojimas % greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS
BROADWAY.

SO. BOSTON, MASS.
> »,

1 1 I
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Humoristika
GĖLĖS IR MERGUŽĖLES.

Puikios gėlės 
Klėsti, žydi— 
Mergužėlės 
Joms pavydi.
Joms toks ūpas 
Pudra “sirpti”. 
Tepti lupas. 
Plaukus kirpti!
Tai -pakuta” 
Mergužėlėms— 
Nori buki
Lygios gėlėms!.. '
Bet gėlelės.
Kad ir mažos— 
Kaip mergelės, 
Nesidažo.
Be pudruotos.
Be tepimo.
Jas užuodi—
Džiaugsmas ima!...
O pamačius 
Teptas lupas— 
Pasikračius, 
Smunka ūpas!
Kvaptis lapo 
Net — kitokia. 
Pudros “kvapo’ 
Smarve dvokia.

pOOJt GEORGE *6Į6
•Bo you are guing to wt up heeea> 

keeplcg as ųoou ae yotfre mąrrledt I 
tbvught you had made up your mlnd 
to board.”

“Yeo, būt Georgų te tunaity d»eer-
! uilned to hav« a house of our ovn."

"Anl so you are gulng to keep houae 
i n order to piease George?”

• No. 1 m gving to keep bouge ao that 
George vili be glad to tmar***

TARPTAUTIŠKŲ ŽODŽIŲ, SAKINIŲ 
IR PATARLIŲ ŽODYNĖLIS.

PASTABA: raidė I. reiškia loti- 
•ittaL gr. — graikiškai, fr. — 
fraaruiškai. it. — itališkai, v.—

vekiikai. iap---- ispaniškai.
AMįmĮm fait iarroa (fr.)—

Apleidimas padaro vagį; kitaip 
sakant, blogas padėjimas paga
dina ir ferą žmogų.

A bu* (fr.) — šalin; žemyn.
A betą jeu, beau retour (fr.)

—Vienas geras žygis vertas an
tro.

Ab CRtra Ji.) — Iš lauko.
Ab hoc et ab hac (1.) — Nuo

šio ir nuo to.
Ab ineunabilis (1.) — Nuo lop

šio.
Ab imtio (1.)—Nuo pradžias-
Ab Mitra (1.)—Iš vidaus.
A bąn chat. bon rat (fr.) —l

Cr'eram katinui, gera žiurkė; rei
škia : tik toks tokį, arba tik vagis 
vagį gali pagauti.

Abtomement (fr.) — Prenu
merata.

Ab origiae (1.) — Nuo pra
džios. f

Ab avo (1.) —Iš kiaušinio;
reiškia: nuo pradžios.

Ab evo usąue ad mala (1.) —
Nuo kiaušinių ligi obuolių (taip 
sakoma kalbant apie gerus pie
tus).

A bras ouverts (fr.) — Su at-j 
virom rankom: atviru glėbiu.

AheMte haeres non erit (1.) —
Tolimas nebus įpėdinis; reiškia: 
kaip tik iš akių, tai ir iš atmin
ties.

Abnąue argento omnia vana
(1.)—Be pinigų viskas veltui.

Abondat dukibus vitiis (1.)—
Kupinas malonių ydų.

Ab ano disce omnes (1.)—Nuo1 y"
vieno mokinasi visi.

Ab urbė conditia (1.) — Nuo
miesto įkūrimo (taip paprastai 11:- Clark place. arba 246 Second st..

Actą (1.) — Teismo procedū
ros.

Acti lahoreB jiKuadi (L)—Už-’ 
baigt ^darbai malonus.

Ad astra per aspara (1.) — 
Prie žvaigždžių per vargą; reiš
kia : par skausmus j garbę.

A deni (fr.)—Par pusę.
A dMix maias (fr.)—Abiem 

rankom.
Ad e*trwniMi (L) — Galų ga-! 

le; pagalius.
Ad finem (1.)—Iki galo.
Ad gultum (i.)—Sulvg skonio.
Adhuc sub judke liat ėst (1.) 

—Dalykas da nėra išrištas.
A die (1.) — Nuo šios dienos, i

Ad infinitum (1.)—Iki begalės.
Ad iaterua (L) — Tuo tarpu; 

prie šios progos.
A discretiun (fr.) — Nesivar

žant.

LIETUVIŠKOS ŽALMARGĖS 
MEDITACIJOS.

Močiutė mano. 
Tu žalniargele. 
Kam leidai mane 
Į mašinų svietą ? 
Mano amželis— 
Ne tavo amžius — 
Geriu aš buizą. 
Šiaudus tik graužiu. 
Bet pieno geriausio 
Reik duoti gausiai; 
Mašinom jį Siurbia 
Prakeikti liurbiai. 
Centrifugon varo 
Kiekvieną parą. 
Smetoną skiria. 
Riebumą tyria. 
Sviestą tuoj suka. 
Statinėn jį bruka. • 
Kupčiai ateina. 
Į auksą išmaino. 
O man. žolėdžiai.
Šitie begėdžiai 
Pamazgų siūlo. 
Oi brangi motule. 
Gyventi man sunku. 
Nuo kojų jau smunku. 
Oi sunku nabagei. 
Man, kreivaragei. 
Neduoda net jaučių 
Tikrų savataučių. 
Bet švedų žalųjų. 
Olandų margųjų 
Į tvartus privarė 
Ir vartus uždarė— 
Lietuviškam mus buliui. 
Mažiukam storuliui.
Nėra jau vietos 
Ant margo šio svieto. 
Močiute, širdele. 
Tu žalmargele., 
Ar bus gi tai dora. 
Ar bus tai sandargiai. 
Su švedu į porą 
Eit .musų žalmargei?

F

I

Tbeee Military Thotgiagg
lt wa» the sweet yoVBf thlog'a Rret 

visit to a military caaap tai «te 
iu a gnahia< įuood.

“Aud’what rauk OM yau b*>M iu the 
«ar?" ate asked.

-1 was au actlag corpomi." aa- 
swered t be grizzled vet

"<>h. how lovely! What pu* 
you play?“—Atuerieaa LąfUaą 
ziue.

I
I

RAGY StOJUlf

“I ’tvn oa
day."

"Td thank yoo to keep yoąr yacy 
storieė to yuurzelf.’’

Earlinoto
The early blrd. m UBrm, 

I» to r*jolcln< Klrr*4.
Būt ho«" sboat th* early voro* 

TL^t fceds te.* **rly bird?

Stratogy
F irs t Gintinas (ąfter nldalght)— 

Gwd beartas; I've just remeiubered 
that 1 baveii t my lateb key with ate.

Second C. ubams—Woe't yoar w|fe. 
get up ar.d let you te?

Kirst—I II make bar. 1'11 aerateh on 
the -ioor ar.d «hina and Mie li tbtak 
ber per d -g ha. brau locked out.

/

u

n
KAS KĄ .MYLI.

PUZZLED

Fuh Story
This ls Just a fishing fale, 

the tUher canght a vhale, seeoM be
a

MELAG1S.

Bird—I don*t how you fly—you
haven’t any w!ngs or anv feather*!

Vargšės musų 
Mergužėlės— 
Dar nuo jūsų 
Toli gėlės !...

SUNKI BUS TĖVUI VALANDA i

Vaikas: Klausyk, tete. tas Pa-' 
girskutis man sakė, kad jo tėvas’ 
galėtų tavim fliorą iššluostyt. :

Tėvas: Ar tu jam gerai ant to 
atkirtai?

Vaikas: 0 jes. aš jam paša-1 
kiau, kad šį vakarą jis atsivestų 
savo tėvą pas mus ir tegul jis pa- 
doro. ką jis gali.

Avoiding Troukloo
“Do you thlnk that rlciiea briag 

happinessf •
Ves“ answered Senator Borghua. 

“!f a u>an cau keap bis dohurs oc- 
<up!ed s'rictly in buzlness and pre- 
vent tik-m from fooling iround in p«Ji- 
tk-s.”—H'ashington Btar.

booked it a. the Kboooer took 
tack.

It was feet te length and 
taved kis utmoat atnength. “Ils 
i>aby.* sald th. captaln, "Thr»w 
back.”

(Bus daugiau.)

PARMOS
I

GERIAUSIOS FARMOS!
Neu Jersey valstijoj, aplink didelius 

miestus, aš turiu visokių farnių, dide
lių ir mažų. Platesnių žinių klauskite 
pas: TONA MARKŪNAS <2y)

Bov 71, Sand Brauks. N. J.

NEPRALEISKIT PROGOS!
PARSIDUODA FARMA! 400 akerių 
žemė*, suviršum 2uo akeiių dirbamos, 
kitkas ganykla ir groži giria; visi 
Įrankiai kokie tik pne farmos reika
lingi, 5 arkliai, pora karvių ir šiomečio 
veršiai Labai graži vieta. Parsidumla 
už $4.700; įnešti reikia $2.000. 
zastis pardavimo—senatvė, 
paaiškiasiu per laišką.

M. KALY.N, 
McDONAUGH. N.

z

Prie-
Plačiau 
ižsi

Y.

KATRA! PARSIDUODA SALIU- 
NO BIZNIS. Kampinis namas, galima 
pirkt viena bizsį arba ir su namu. Na
mas mūrinis, apačioje salė ir saiiunas, 
viršąje gyvena 4 šeimynos, randasi po 
num. ~ ‘ ‘ — -
avė.
pas

246 Second st, katapas Port
Norint platesnių žinių, klauskit

D. ANIIJONIS 1281

Elizabeth. N. J.

Metinis IŠPARDAVIMAS
Geletuk) Dūktu Iifuiitiais šių Metų. 

Rąąrati Bugmi KiektieMbe Deptrtiueate
—ATEIKIT — PIRKIT — TAUPYKIT—

Atsakykit Ilgiauaį Geležies Storą Naujoj Anglijoj. Ap- 
rapiakit dabartiaius ir ateities reikalavimus DABAR. Pa- 
liegkite Jusą doleriui dvigubai uždirbti laike musų Metinio 
Išpardavime.

ELECTRIC FAN
$2.69

8 colių ašnieaį*. Gvuraatuoli. Rei- 
kaling* kiek* ienuo>K- numųutie.

STEBĖTINI 
SCREEN FREMAI 

$3.75 už tukiną.
IVąlnut steinj ti. :Mt”x36". Kiek
vienas setas sudėtas j luobine po- 
pierą su vinimis ir kampukais.

DUPONT DĖL VIDAUS 
GLOSS PENTAS—$2.75 
Ivory. tan. bufi'. pilkas, mėlynas, 
žalias ir baltas.
DuPonl MaMer Painter's

Grindų V.rnišis. galionas $1.95
Penta ir Varnišio Prašalin- 

tojas. gal.................................$1.18
Standard šėla kas. 5 svarų su

dėtinis: Drauge ir baltas. $2.39

VALSPAR VARN1ŠIS
•į gal. kenas........................... $2.39

Kita Stebėtina Išpardavimu kaina
ATLANTIC MOTOR 

OIL 
5-gal. kenas.......$2.98
Žemesnės kainaK nėra buvę.

Gavanizuoti išmatom 
kenai—€9c.

Kaina, kurios negalima subytyt.'
VIETINIS PRISTATYMAS DYKAI. Hancock BlO.'i—€106.

Ql'ALITY AUTO TUBES
30x.5'2 pilki ............................... 87c.
29-4-4U Kenyon Raudoni ... 88c. 
Kiekvienus l ubas yra tikrai <va- 
rantuita. Pirkit dabur dėl dabarti
nių ir ateities reikalavimų.

Vidaus Durų Spynų Setai 
37c. už sėt*.

ŽOLIAI PIAL’TI MAŠINOS
14”. $6.48.

Rali Bearir.g, 4 ašmenys. Kaina 
žemesnė negu reguliarė olseliu 
kaioa,'
DARŽAM ŠMIRKŠTYNĖS

5<» pėdų ilgumo .................... $3.48
Aukštus rūšies gvarąntuotą. hose.

2 karai STOGAM MEDEGOS 
Žemesnė negu .Mariuto Kaina 
Siute Suriaee $1.78 UŽ KOL|.

Tik žalią Spalvą
SMOOTH SURFACE ROOHNG
35 svarzi 4.7 sv. 55 »v.

79c. $149 $1-39
šimtai Kitų Bar genų ant 
Geležinių daiktų ir Pento

PATENKINIMAS 
GVARANTUOTAS.

Jus neįeisite jokiu rizikų pirkda
mi t a vorą iš Gerai įrengto Atsa- 
kumingo Štaro. .Mes esame čionai 
idant pardu-oti Jum. patenkinantį 
tavora.

SOUTH END HARDWARE CO
1095 VVashington Street

Jis: Aš tamstą myliu iš visos 
širdies ir niekad nieko bloga tam
stai nepadarysiu.

Ji; O kiek merginų tamsta pri
gavai ?

Jis; Prisiekiu, kad tamsta esi 
pirmutinė. , ■. :

NAVO PROGRESO HIMNAS.
(Aukoju Dr. Graičiunui.) 

Mes, maskviniai
: Komunistai, 

Tikro kraujo 
Prc grės i štai — 
Ei. ei. dui da dui,

r, Tikro kraujo
‘ Progresistai.

Aš myliu Oną.
Sako Šukys. 

Nes jinai turi
Dailias akis.

Good/y Oefatdc
How many people m they paša 

Will smile as they dtcelvei
Th* moit agreaable, slas. 

Arą tboaa you ean t believs!

sakoma kalbant apie Romos;
miestą).

A eader va troppo alto aalt;V!MLT. o pinigu nelabai reikia, aš r.o- 
(it.)—Kas peraukštai lipa, tas rėčiau imti ant lengvų išmokėjimų su 
. - . . . • > darbo išlygomis; arba jeigu kurie tu-tures Knsll. ; rjte fartną įr negalite dirbti, aš su

Ab capite ed calcem (1.)—Nuo vaikais, bet ant farmos papratęs, ga- 
galvos iki kojų.

A causa persą, parok asai (it.) i
—Kada byla pralaimėta, tada 
y fa daug žodžių.

Accusare nemo se debet. nisi 
seram Deo (1.) — Niekas savęs

, -v .. lumut, -irivjr ■■ X*".*—-nekaltina, nebent prieš pati IJte- ja. skėriai žemės, 70 akerių dirba- 
vą.

Aeerrima prosimorum edia
(I.)—Artimiausi daugiausia ne
kenčiami.

A chaųue saint sa chandelk
(fr.)—Kiekvienam šventam po 
žvakę; reiškia: jei nori gauti ko
kių malonių, tai visiems turi 
duot kyšių.

Acierta errando (isp.) — Tei
singai klysta.

A corps perdu (fr.) — Iš viso 
vieko. į

Acribus initiis, ineurioso fine
(1.)—Smarkiai prasidėjęs, pras
tai pasibaigęs; kitaip sakant, 
"lėkė kaip sakalas, nutupė kaip 
,'abalas.”

KURIE TURITE FARMA PARDA-

liu dirbti viąką. ir su mašinomis.
ANDRY RULONĄ (28)

514 Seneca st., .Monessen, Pa.

KURIE BIJOT BEDARBES 
ARBA STREIKU-

Pirkite Farmą. Parsiduoda patogi 
farma, geroje vietoje ir gražia: jreng-

Pasiėmę
Mes po plytą
Plieksim brolį
Nemokytą —
Ei. ei. dui da dui. 
Plieksim broli 
Nemokytą.

O aš Anuprą. 
Sako Ona.

Nes pilną turi
Jis delmoną.

Let’e See
The Advaetvrer—Therę were

Reikalavimai

VISTIEK GALIMA PRI
TAIKYT.

. it 
glant gorfllaa, and tbey surrounded 
me.

Mae—How dld yoi es<-ape?
The Adventurer—Well, |f i reaein- 

I>er rlght, I kllled ttetn.

Jei tau tryliktą 
Kas bruka — 
Tuoj su plyta 
Jam į snukį — 
Ei. ei. dui da dui. 
Tuoj su plyta 
Jam į snukį.

.■ Nes tik šitie
Progresuoja,

•. Kurie akmenį 
i\ Nešioja —

Ei, ei, dui da dui,
< Kurie akmenį 

Nešioja.

Lai gyvuoja 
Keršto Lyga, 
Musų priešams 
Stora špyga— 
Ei, ei, dui da dui. 
Musų priešams 
Stora špyga.

GaMtekas.

Conoutont
**^hat anrely k»ept fn toųeh

with his slogas, 'Say it wlth florran.”’
••Whafs hfa aiethodF
-WeH, I katjw ha hai sent 

biinch of forget me-e«t> wlth 
bill."

Dnolfarf /t
Gray—They s.y . n«n'i lr»t tfMg- 

sand doliar. 1. hsrdeat to yet.
Green—I e.n'r agn. vrith that A» 

oll stock promotar got mln. oogfy 
enou.h.

P<mia; ši šlėbė man labai pa
tinka, bet permaža... Ar galėtu
mėt man ją padidint?

Departamentinės kraatuvėn 
saviaiakas: Tas negalima! Bet 
jeigu brangi ponia užeis į musų 
grožės departamentą, tai jie po
nią pritaikys prie šlėbės.

*

Sometbmf to Je«
Oliver—i «ee u>at thlt new prize 

fizhter hae a ren-h «f T fret S InekM.
Ira—That’s nothlng! You ••

*** the new guy at oar boardfeg 
bonse.

DRAUGAI DARBININKAI* 
SKAITYKIT IR PLATIN

KI! “KELEIVI”.

Dėl Šunvočių, iaiadą ir tetą

BEAR BRAND SALVE (GroMevraUo) 
Sustabdo skausmų ir užgyda taird— bo 
skausmo į 2 ar 3 dienas. Kaina Me. 

GROBLEKSKI g CO., Plymontb, Pa.
“GYDO ir GYDO ir GYDO—bot mateniar

' mos, 35 ganyklos ir gero miško; žemė 
gera, viskas gerai užauga; viena ma:- 
lė nuo miestelio; 5 akeriai sodo, pyėių 
ir kitų vaisingu medžių; visi budinkai 
geri, barnė su skiepu, vanduo barnčj 
ir pas bamę: s t ubą 7 kambarių, van
duo šluboj ir ant porėių • 11 raguočių. 
2 arkliai, 150 vištų ir kitokių paukš- ---- ■_
čių. Parsiduoda su visomis mašinomis, kad jums pagelbės 
įrankiais ir kas ant farmos randasi už 
$5,50f). Jmokėt reikia tik $2,500, ant 
kitų paimsiu morgičių ant 5 ar 6 nuo
šimčio. Nepraleiskit šitos progos, to
kios greitai negausite. Kas pirks šitų 
farmą. bus laimingas. Priežastis par
davimo. noriu važiuot į Lietuvą jieš- 
kot “laimės.”

MR. FRANK BARTEIGH
R. F. D. 4. I Ister. Pa.

Surado pagelbą po 12 metų 
kentėjimų

Mr A. A. Biederman, Golden Lake.! 
Ont.. kentėjo per 12 metų nuo galvos Į 
skaudėjimo, apsivėlusiu liežuvio, ne
virškinimo ir užkietėjimo vidurių. Po 
suvartojimo tiktai trijų butelių Nuga- 
Tone. jis rašo, kad jaučiasi gera: ir yra 
geroje sveikatoje. Jis taipgi rašo, kad 
jos suteikė jam daugiau gero negu ki
tos gyduolės.

Nuga-Tone yra geros nuo silpnų, 
pailsusių nervų, nemigės ir jautimo 
nuvargusių iš ryto, inkstu arba kepe
nų iritacijos. abelno nusilpnėjimo, pra
sto apetito ir skysto kraujo. \ artokit 
jas keletą dienų ir jus pastebėsite di
delį pasitaisymą savo sveikatos ir stip
rumo. Nuga-Tone yra garantuojama.

1 arba pinigą: bus 
grąžinami. Nusipirkit butelį bile ko
kioje aptiekoje, bet tik žiūrėkit kad 
butų Nuga-Tone. Imitacijos yra be
vertės.

i

ŪKĖS! ŪKĖS!
4ft akerių. prie Akmeninio kelio, tik 

2 mailės iki miesto, visi hudinkai. pui
kus sodnas; tai graži vietukė; parsi
duoda už $1,150. Mažai reikia įmokėt.

j Kita forma 80 skėrių, prie cemen
tuoto kelio, U. S. 31, arti miesto; gera 
vieta gasolino steišinui; visi budinkai, 
didelis sodnas; tik $3.100. įmokėt kiek 
gali.

Kita Ūkė ant ežero kranto, parsi
duoda visai pigiai, už $600. Jeigu noriREIK ALINT A MOTERIS , . • • . , A

Našlė kad ir su vienu vaiku, prie ka* bargenų, rašykit man, a- parody- stutes dX Pastovi vieta, su &- siu. JOSEPH GĘRYBA .28> 
goms sutiksim Atsišaukit tuojau*, ®' 41 1 v ILLr., .»1H H.
žemiau nurodytu adresu. <281 ----------------------------;------------------------- ,

,.o.^VAUN%>T,-.P.. I CONNECTICUT FARMA

REIKALINGAS partneris prie grs-—... — .
Dnereto, bųčernė* ir žuvų biznio (fish 

market). Viskas įtaisyta sulig naujau
sios modos ir patogumo; biznis eina 
gerai, randa pigi Partneriu priimsiu 
kad ir nepatyrusi šiame biznyj, bile tik 
bus teisingas žmogus. G. M. Kantoa, 

3525—3rd avė., Bw>nx, N. Y. t pačia
me New Yorko mieste). (28)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA PIGIAI 

NAMAS.
Gemalo pirkinio niekur negalima 

gaut, Esu per sena ir negaliu apžiūrėt 
Namas 7 kambarių, mūrinis, viri iš- 
forniiiuoti. Pardu'Kiu viską kaip yra 
labai pigiai tik už 2500 dol. Apžiūrė
kite greit: si, nes geresnės progos ne
būt. Era priversta parduoti.

mbs. anna TRUMPAITIENĖ 
2235—7-th Avė.. Troy. N. T.

LIETUVOJE Parsiduoda Biznio N.mm, Linkuvoj, prieš rinką; 3 krau
tuvė., ant 2 florų porčiai, 5> kamba
riai ir virtuvė gy venimui; nuomos į 
mėnesį Maunama 340 litų. Kreipkitės 
pas tavutink*. (29*

FELIKSAS STANKEVIČIA
Tauragės gat. 2. LINKUVA.

Šiaulių apder., Lithuania.

ANT PARDAVIMO.
r - • !82 aifrų geros vaisingos žemės, apie į 

_ akrai nuvalytos ir daugiau lengvai 
nuvalomos. Apie 10,00<» pėdų geltono
sios pušys ir jaunų medžių, gražus 
jaunas sodnas, aviečių lysvės ir grėp- 
sų. Penkių ruimų namas, vištinvčia, 
šulinys ir prūdas. Arti vieškelio ir iš- 
dirbysčių miesto, kur paranku parduo
ti viską. Aš esu senas, mane vaikai 
paliko ir todėl noriu farmą parduoti. 
Norintiems pirkt farmą ant pradžios 
gyvenimo, dabar geriausia proga gau
ti farmą beveik dykai. Kurie intere
suoti. pasiskubinkit ir paimkit farmą 
beveik už dvką. tik $1.2ri0. (28)

M. HELMAN
33 Reynotea 8t„ Danietaon, Conn. i 

'■ --‘i

IŠ LIETUVOS Į KANADĄ 
! Aš atitrauksiu Jūsų gimines ir pa
žystamus, kaip vyrus, merginas ir 
moteris iš visų dalių pasaulio į Kana
dą .Mano patarnavimas yra teisingas, 
greitas ir saugus atitraukimo reika
luose. Mano rimtas patyrimas laiva- 
korčįų užsiėmime per ilgus metus, tai 
liudija. Taipgi tie žmonės, kurie jau 
atsitraukė savo gimines per mane yra 
man dėkingi už mano rimtą patarna
vimą. Kaip vyrams, taip ir visiems 
imigrantams gaunu geras apsistojimo 
vietas Kanadoje. Su mano rimtu aukš
tos rūšies patarnavimu ir žema laiva
korčių kaina, nei vienas kitas agentas 
negali susilyginti. I>el platesnių in
formacijų visuose imigracijos reika
luose kreipkitės laišku prie manęs šiuo 
adresu: (34)

GEORGE KAUPAS 
laivakorčių Agentas 

O. Box 47. M’alkerville, Ont..
C anada.

p.

Tatefraaz S12S4
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.

1*7 SUMMER STREET, 
LAWRENCE, MASS,

S
AR NORIT NAUJAS 
PADLAGOM8 UŽDANGAS 
arba Lovą. Springsus, ar Mat* 
rasą?

Jus galit gaut geriausius už 
pigesnę kainą, paa

THE WORTHLEY 
FURNITURE CO.
160 MMdkacs SU 

LoweH, Maaa.

Moteris Dabar 
išmoksta kaip apsaugoti 

's sistemą su Severos Re-
S. guliatorium. Apsaugoja y 

sveikatą ir tvirtumą,
įZ Tūkstančiai giria ir vai- 
<s. toja. Gaukit bonką šian- > 

dien ir laikykit p<> ranka

^REGDLATORJ

f
I

I

Visi Lietuviai. Važiuojantieji 
pro Klaipėdą maloniai kviečia
mi apsistoti

“Ryto” Viešbuty
TAURAGĖS GATVĖ 48—49, 

KLAIPĖDA.

Tai Vienintelis geriausią Lie
tuvių Viešbutis Klaipėdoje.

Viešbutyje yra visi patogu
mai. o kambarių ir valgių kai
na. palyginamai labai žema.

JOKŪBAS STIKLIORIUS, 
šeimininkas.

o NETVARKUS 
IR SKAUDUS 

Šlapinimasi 
seniems

Lietuviška Aptieki
Mez užlaikome visokią Vatota 

ir šakną
Nuo Reumatizmo, nusilpnėjimo 

■trėną, kraujo valymo, aao elaptta- 
gų ligą, kosulio, patrūkimo, ote. 
Taipgi užlaikom Diebą ii Licteroa. 
Patarnavimas kuogeriaumaa, įvai
rios Šaknys, partrauktos K Uotą 
voa. Vaistą prisiunčiam ir per 
paštą. Musą Aptieks tebėra toj pa
čioj vietoj.

iee SALĖM STERVU 
UOSTOM, MASS.

REMOLA
HEM0R0JIDU6 
(Raudonąja Gysla) 

AKLIEJI. KRUVINIEJI. VIDURĮ. 
NIA1 IR IŠLAUKINIAI HEMO- 

ROIDAI PAGYDOMI.
Kam kentėt, kuomet REM-OLA 

pagelbėjo ir išgydė kitus per IT na.
Paklauskit savo aptiekorh,. Jfa 

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

Rašykit laiškus reikalaudami dy. 
kai tšydymo Išbandymui. Gausite R 
paprastame pakelyje.
HENRY THAYER R CO, IRC.

CAMRRIDGE, MASS.
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EKSCESAI PRIEŠ ŽYDUS SUĖMĖ VARGONININKO

o pats pasislėpė. Kriminali
nės policijos pastangomis tie 
vyrai buvo sulaikyti. Paro
džius juos nukentėjusiai, ji 
pažino ištraukusį jai pinigus. 
Tai buvo Kaladžiunas Ka
zys, baustas 3 met. kalėjimo 
už pabėgimą iš kariuomenės, 
o antras — Šarkus Juozas. 
Kaladžiunas padėtas kalėji-

Kaune Statoma 350 ;s

BELECKO PLĖŠIKŲ 
KOMPANIJĄ.

Kauno policija gavo iš Vil
ki jos žinių, kad Veliuonos! _ -
valsčiaus valdyboj tarnauja mal?’ atleistas, jam
iBeleekas Jenas, kuris ture- ;P^>rasms. Krata pliusu 

t---- ,damas valstybės tarnybą nuovados teij-mo taidy-
Gimna- skriadžia įvairiais, budais

V/au Kaune yra ir svetim-j RADO NEGYVĄ MOTE- 
saliu darbininkų — amatnin-; RISKĘ.

1 ku ir inžinierių,* kurie, kaipo! šiomis dienomis Čekiškės 
'Peeialistai. įrengia naujuo- valsčiuje. Išlakiu kaime l aš

amuose centralinį šildy- ta savo bute negyva EI. Kli-

L. NOREIKOS UŽMUŠIMO 
BYLA.

Esamomis žiniomis, L 
Noreikas užmušimo byla bus 
perduota kariuomenės teis
mui. kuris nagrinės ją arti
moje ateity. L. Noreikos naš
lė įteiksianti civilinį iieškinį, 
kuriuo iš Kazarino reikalau
ta ma irto tūkstančių litą

Naujų Namų.
Statybos sezonas Kaune 

šimet yra ypatingai gvva>. 
Miesto centre ardomi seni 
mediniai nameliai, jų vietoj 
statomi dideli ir gražus 3- i 
aukštų mūriniai namai. Mies
to priemiesčiuose auga kain 
grybai švarus ir dailus namr- 
liąi, daugiausia vieno dviejų 
aukštų.

Iš viso Kaune dabar stato 
ma apie 350 naujų namu. Be
veik 85 nuošimtis tenka me
diniams namams ir tik likę 
15 nuoš. — mūriniams.

Mediniai namai statomi 
daugiausia miesto priemies
čiuose — pirmoj vietoj ža
liajam kalne, paskui Pane
munėj, Slabadoj, Aleksote n 
Šančiuose.

Mūriniai namai statomi 
j miesto centre.
j Bet mūrinių namų statyba

ALYTUJE.
‘idiše Štimme” praneša, 

kad pirmų žydų sekminių 
dieną Alytaus gatvėmis mar
širavusi grupė žmonių, dau
gumoje susidariusi iš vietos 
gimnazijos mokinių ir šau
kė: “Mušk žydus!” < ________  _______ _______
zistai buvę apsiginklavę laz- vietinius piliečius. Būdamas 
domis. Išgirdę jų kvietimą Vilkijoj vargonininku, Be- 
mušti, pradėjo rinktis ir dau- leckas turėjo suorganizavęs 
giau žmonių. Kai kurie žydai plėšikų bandą ir plėšė Vilki-. .
buvę gerokai apstumdyti, jos ir Čekiškės apylinkių gy- mo ministerijoje ruošiamas 
Pagaliau policija likvidavusi vento jus, degindamas jiems j įstatymo projektas, numa- 
ekscesus. ; padus ir badydamas adato- tąs visą eilę reformų advo-

--------------- j mis ir peiliais jų panages. į kaluroje, ypač laukiama per- 
SKANDALAS KALĖJIME. Dabar Beleckas turėjo vals- mainų pris. adv. padėjėjų

Mariampolė. Gegužės 29 čiaus valdyboje vietą, kurio- stažo srity.
d. vakare, kai mariampolie- je būdamas sukčiavo. ; ----------------
čiai po įvykusių iškilmių pra-' Kriminalinė policija ap- SULAIKYTI PABĖGĘ 
dėjo migdytis, apie vienuo- klausė Vilkijos ir Čekiškės! KALINIAI,
liktą valandą nakties pasi- apylinkių nukentėjusius nuo i Jau buvo rašyta, kad 30Jsu visais patogumais visgi 
girdo šūviai, šauksmai ir tt., plėšimų, jie patvirtino, kad gegužės iš Mariampolės ka- brangokai kaštuoja. Viduti- 
ir tuoj pasklydo mieste gan- ištikrrujų 1018—19 m. jie Įėjimo pabėgo 6 kaliniai, niškai imant, namas 3-4 auk- 
das, kad 6 kaliniai pabėgę ir buvo apiplėšti tada plėšikų Tenka patirti, kad 4 iš pabė- štų kaštuoja 400,000 litų,

” gūsių jau sulaikyti.

NUGRIOVĖ MAUDYNES.
Ties Senapiliu jau buvo 

daug kas įrengta maudyk
lėms (budelės rūbams, suo
lai ir tt.), bet Neriui patvi- 

įnus, viskas nugriauta ir nu- 
' plauta net iki Veršvų.

Į

REFORMOS ADVOKA
TŪROJE.

Kaip teko patirti, teisingu-

Se !

mą. vandentrauki ir tt. mienė, 50 metų amžiaus mo-
Rendos Kaune brangios, teriškė.

Namuose su visais patogu-. -----------------
mais ir su šildymu butas iš J BALOJ PRIGĖRĖ MER- 
3-4 Kambarių kaštuoja mene- i GAITĖ.
>iui miesto centre 400—500 ■ Raudondvario vaisė., Ne
iną. Be centrai inio šildymo r tonių kaime baloj prigėrė 

litą Priemiesčiuo-‘Paulauskaitės duktė Antani- 
.‘e. namuose be patogumų ;na 4 m. amžiaus, 
butą iš 3-4 kambarių galima j 
išnuomuoti už 206—300 litų • 
mėnesiui.

Taigi pasirodo. kadren-t 
d<»> Kaune brangesnės, negu’ 
Bostone. Nes Bostone 3-41 
kambarius be jokių patogu
mų galima gauti uz $15 mė
nesiui, tai butų tik 150 litų 
Lietuvos pinigais. O žmonės 
čia uždirba daugiau, negu' 
Kaune.

Trinerio Kartusis 
Vynas

Yri saugiMsaos t*asyt*j*« pUw. 
! trake'm Neina* jotu* pili* ar bty- 

kurie kenki* vidun**-. vartok 
tik Trineriū Kartųjį Vyną, kurs paša

PASKENDO PtEMUO.
Vilkijos valsčiuje ties Rin

go vės kaimu Nemune pa
skendo vieno ūkininko pie
muo Antanas Virakas 10 m. 
amžiaus.

NUBAUDĖ “L. Ž.” RE
DAKTORĘ.

Apygardos teismas nubau
dė “Lietuvos Žinių" redakto
rę 5 paroms arešto Petrulio 
byloj. ;

M. Petrauskas Parduoda

kalėjimo sargas Žiugžda gaujos.
sunkiai sužeistas. Sargui tuoj Kriminalinė policija Če- 
ligonineje tapo suteikta me- kiškės ir Veliuonos apylin- 
dicinos pagelba. Pasirodė —kėje sulaikė visą eilę įtaria- Į 
sužeidimas ne mirtinas: per- mų asmenų pryšaky su Be
gauta netoli alkūnės ranka ir lecku Jonu ir buvusiu polici- 
sužeistas šonas. Tikimasi — ninku Greičiu Bronium. Pa- 
greit pagis. Pabėgusieji kali-1 rodžius visus įtariamus nu-
niai — 5 kriminaliniai ir 1 kentėjusiems, pastarieji plė- 
politinis. Keletas pabėgusiu- šikus pažino, 
jų tuoj ant rytojaus beplėši- 
kaujant tapo suimti. Pabėgi
mo priežastis, mieste pasako
jama, į 
mas ir spaudimas kalėjimo. 
vyresnybės, kuri pati nuken
tėjo ir banditus paleisdama Zagžeckas Jonas, Česnavi- 
gyventojams smarvės įvarė.

_ Be valsčiaus
sekretoriaus Beleckio ir bu
vusio policininko Greičiaus 
sulaikyti dar šie asmenys:

ŠELPIA NETURTĖLIUS.
Žemės ūkio ministerijos

perdidelis apsileidi- Zumaras Pranas, Vaiciekau- }ynių gyventojai Kaune su
spaudimas kalėjimo skas Petras, Kulikauskas (Jarė ,^0IP.ltet^ neturtėliams

Vladas, Jočius Antanas,

čius Juozas ir Sola Juozas. 
Visų kaltė pilnai įrodyta.

* Be išdėstytų nusikaltimų, 
! kuriuos papildė Beleckas Jo
nas yra dar ir daugiau, bū
tent : minimas Beleckis, tar
naudamas 1926 m. sekreto- 
! rium Turžėnų valsčiaus val- 
jdyboj pardavinėjo panaikin- I - - - - - - -

šelpti. Jie renka savo tarpe 
aukas, įteikia miesto valdy
bos neturtėliams šelpti komi
tetui. ^Pirmu kartu įteikė 72 
lt. Prašo, kad tie pinigai bu
tų išdalinti elgetoms, kurie 
eina per gyventojus.

GAISRAS FABRIKE.
Šiauliai. Š. m. birželio 1 d.

7 vai., tik prasidėjus fabri
kuose darbui, Sorensono 
konservų fabrike kilo gais
ras. Gaisro kilimo priežastis 
tokia. Benzininis aparatas, 
kuriuo užtaiso konservų dė
žutes, sprogo ir užsidegė ja
me benzinas. Iš čia ugnis pa
siekė kitas mašinas ir namo i• • • • • 1

atvyko už pusės valandos. !.ias bepardavinėdamas Kau- 
nes jie 20 min. negavo žinios/n^- Jis tur’ ^ar kelias bylas 
Sudegė visos mašinos, kurios kitus nusikaltimus, 
buvo viršutiniame aukšte, la- Visi šie asmenys p------
šiniai, ir kiek apdegė darbi-'Kauno sunkiųjų darbų kalė- v
ninkė, dirbusi prie sprogusio jiman, o kvota perduota nuo- p. Bondi 15,000 litų uz savo 
aparato. Apatinė namo dalis vados teismo tardytojui. ,<,Q-ko 
ir mašinos nenukentėjo. Gai- į 
sras tęsėsi apie 3 vai. Pavo
jus buvo ten pat esančiam i ------------------ ---- ,
mediniam namui, bet gaisri- mėn. 25 dieną Karmeliavoj i

Nuostoliafdideli. Fabrikas kunija. Perkūnas trenkė pil. Lietuvoje visur^snigo, lijo, 
buvo apdraustas. L-. -2—--------------- , . . . . . . .

--------------- tvartą, sykiu užmušė arklį, ’PiIviskių, Sintautų ir kitose

»

MELDŽIASI UŽ VRAN- 
GELĮ.

Kauno rusų pravoslavų
jtus žyminio mokesnio ženk- dvasiški ja atlaike geduhn- 
llus, už ką buvo du kartu teis- pamaldas uz mirusi Ru
imo nubaustas. Iš Turžėnų S1JOSkanuomenes vadą ge- 

_______valsčiaus valdybos vogė len- į nerol4 v rangelj.
stogą. Miesto gaisrininkai tas vėliau buvo susektas, LINARTO BYLA.

Kauno apygardos teismas, 
išnagrinėjęs buv. vyr. notaro 

padėti Linarto bylą, kurioje jis bu- 
‘ " . vo kaltinamas reikalavimu iš

• darbą, Linartą išteisino.

SMARKI PERKŪNIJA VASAROS ŽIEMA PRIDA-
Karmeliava. Š. m. gegužės1, DAUG NUOSTOLIŲ. 

_____________ ________ ______2/ " “____ “__ Ji Gauname žinių iš daugelio 
ninkams pavyko apsaugoti, buvo smarkus lietus su per- vietų, kad birželio 1 ir 2 d.

_______ ____ _______________________________rJ

A. širvinsko tvartan, padegė vėjas dūko. Maęiampolės,

NORĖJO PRIGIRDYT MIS- kuris"’ stovėjo Jdeme netoli apylinkėse išlaužyti ir su- 
KŲ PRIŽIŪRĖTOJĄ . i tvarto. Padegtas tvartas bu- plakti PjaJėję^ plaukti ni- 

Radviliškis. Dienos metu
Nemunėlio upėje P. Šernas 
norėjo prigirdyti miškų pri
žiūrėtoją Ropeiką. Įtempęs 
upėje gerokai išmaudė, ir 
šiam iškrito piniginė su do
kumentais, užsienio ir vidaus

vo vietinių žmonių pastango- giai. Ūkininkai bijo, kad šie- 
mis užgesintas. Be to, dar met busiąs labai blogas der- 
buvo užmuštas pil. Kriaune- Iįus._ Daug kur išneštos dar- 
vičiaus arklys, kuris ganėsi žovės.
pievoj. Lietus buvo tiekį ----------------
smarkus, kad Karmeliavos < BIJO VILKŲ, 
gatvės, laukai buvo apsemti i Šadžiunai. Pereitą metą

kas reiškia $40,000 Ameri
kos pinigais.

’ Naujai statomųjų namų 
savininkai skundžiasi, kad 
šįmet pabrango visa statybom 
medžiaga. Ir iš tikrųjų, pa
brango. Pirmiausia plytos. 
Visų plytnyčių, Palemono, 
Garliavos, Šiaulių ir kt. savi
ninkai susitarę pakėlė kai
nas. Pernai 1000 plytų I rū
šies kaštavo 125-130 litų. Šį
met — 165—170 litų.

Cemento bačka pernai ka
štavo 17—18 litų, o šįmet — 
24.50—25 litai.

Taip pat ir žvyrius reika
lingas betonažui, kalkiavi- 
mui ir kitiems darbams pa
brango. Pernai rudenį kubini 
žviro meterį vežė už 8 litus, 
o šįmet už 18 litų.

Brangiau kaštuoja šįmet 
ir patogumų įrengimas na
muose. Vonios, prasiuvai ir 
kiti patogumo dalykai, per
kant juos pas užsienių firmų 
atstovus, kaštuoja 20 nuoš. 
brangiau negu pernai. Cent- 
ralinio šildymo įrengimas, 
pav.” 3-jų aukštų namuose su 
6 butais kaštuoja apie 18,000 
litų. O bendrai visų patogu
mų — šildymo, kanalizaci
jos, vandentraukio, vonių ir 
tt. įrengimas kaštuoja su visa 
medžiaga ir darbu apie 30.- 
000 litų.

Brangiausiai tenka mokėti 
mūrininkams, kurie gauna 
iki 16 litų už 8 darbo valan
dų dieną. Reiškia, už valan
dą apie 2 litu, arba 20c. A- 
merikos pinigais. Nors tai 
yra juokingai maža mokestis 
palyginus su Amerika, kur 
mūrininkai gauna po $1.50 į 
valandą, tečiaus kaip ant 
Lietuvos, tai ir 20c. į valan
dą darbininkui išrodo aukso 
kalnas.

Kiek pigiau apmokami 
kalkinto jai (plasteriuoto-
jai). Jie gauna apie 13 litų Į 
dieną, t. y. apie $1.30 Ameri- 

’ l (Amerikoje

O*er* BIKl.Tfc. k*- 
riuje j ra svto. duetų ir choiih* 
damų ................................ tž.dv

Opera EGL&. ŽALČIU KA- 
K \I.IEXfe, m-m* aktų *p«ra. <e- 
rirm* artistam- opera $*.*>•'

Penkių Mrt* KANKLES. tH- 
apte mankos dalyk*. da«- 

natimui. pi amai, ištaikai. $3.9*
Trijų aktų operetė APVEZ- 

IHVKIT M ANE. \ i-Metnr tinka
ma. . .......................  SI Ad

Operetė. CONS1LIVS FA- 
(ILTATB ........................ *»*»

VU SĄSll’VINYS. Naajoa 
cbtru dainos............................ Sl.MV

MIKAS PETRAUSKAS 
22€3 — 24-tfc SU 
PETROIT. MICH.

IA IR |

LIETUVĄ
PF.R BREMEN A 

Mt didelio Vskieči* laivo 
COLUMBUS 

arba aitais awa LMjsa 
laivai*

TIK ASTUONIAS 
DIENAS

Puikios kajutos Trečiai 
Riešai—Tiktai

Steitroaūai 
pa- rieto* agentus arba 

65 Stale Su. Bo«t*n. Maas. 
NORTH GĖRMAN x 

LLOYD;
N

fe*

t

pasu ir 180 litų. Piktadaris vandeniu, lyg lietingiausią šio kaimo gyventojai nuken-irOs ‘pinigais. (Amerikoje 
tardomas. pavasarį. Upeliai, grioviai tėjo nuo vilkų, kūne vieną įkalkintojai gauna po SiŽ.OO

labai patvino. Kai kur išnešė naktį nuplaukę į ežero salą,!Į dieną.) 
tiltelius. ant kurios ganėsi jų avys, ‘ Juodadarbiai Kaune ap-

I ----------------- apie 30 jų paplovė, šjmet sa-mokami visų pigiausiai Jie
^0?uk^ rad.° 31vi^,iufe ^ną 6-7 litus už 8 darbo va-

mušė Šiaulių st. jiešmininką Kauno pilietė Nakaitė pri- vaikų nužudymą neišpiautųj prįe statybų dirba dau- 
StSSį __ —X—- ____•______ 1_______ XX 1 2 nrtrTTtilivi RytlViiilriTa nalAi/irt ! X_______ •_ .

Šiaulių miesto gyventojas, 
gimęs 1898 m. nevedęs.

Priežastis užmušimo neži
noma.

1094 KRIMINALIAI NU
SIKALTIMAI.

UŽMUŠTAS JIEŠMI- 
NINKAS.

Šiauliai. Gegužės mėn. 27 
d. nežinomi piktadariai už-

APIPLĖŠĖ BIEDNĄ 
MERGINĄ. bet pasibijoję, kad vilkai už landas.

Laurušas sipirkusi papirosų išvyko į gyvulių, vilkiukus paleido. 
Kamendulius prekiauti. Ten • —------ —
pasistačiusi staliuką parda- SULAIKĖ PLATINTOJĄ 
vinėjo papirosus. Tuo laiku NETIKRŲ PINIGŲ, 
priėjo dvi moterys ir prašė ė . ..
leisti joms pardavinėti pro- Jančauską kilusį iš Ašmin- 
duktus prie jos staliuko. Na- tos valse. Jis Nemuno gt. 10 
kaitė sutiko. Apie 18 vai. m. Bako krautuvėj norėjo iš- 

Balandžio mėn. visoj Lie- Nakaitė ir tos dvi moterys keisti netikrą 100 litų bank-' 
tuvo'j kriminale policija už-jau rengėsi eiti Kaunan, notą, kurį iš kažin kur gavusi 
registravo nusikaltimų ši- Joms beeinant iš Kauno, prie jo žmona. i
taip: žmogžudysčių — 3, ku- jų priėjo kaž kokie du vyrai. ---------------
dikių nužudymų — 14, išža- Prie Petrašiūnų vyrai sustab-! DĖL LAŠINIŲ BYLOS, 
ginimų — 2, įvairių vagys- dė Nakaitę, prašydami par-1 Tenka patirti, kad tardy- 
čių — 902, sukčiavimų —36, duoti papirosų, ir teiravosi mas lašinių byloje jau yra 
padirbimų: pinigų —3, do- ar daug turinti pinigų. Prie- baigtas, apie ką pranešta be- 
kumentų — 14, netikrų pini- jus 6-tą fortą, vienas iš jų pa- veik visiems kaltinamiesiems 
gų platintojų — 12, išeikvo-reikalavo atiduoti pinigus, krikščionių vadams. Greitu 
jimų: valstybės įstaigose—3, grąsindamas atimti gyvybę, laiku busiąs sustatytas kalti- 
privatinėse — 2, padegimų ir tuo momentu ištraukė iš namas aktas. Manoma, kad 
—13, naminės degtinės dir- užančio piniginę su 92 lit. 50 byla bus paskirta nagrinėti 
bimų — 76. Iš viso 1094. et. ir dokumentais. Atėmęs'dar šią vasarą. •

NETIKRŲ PINIGU.
Policija Kaune sulaikė S.' 
nnniiū'Vn Izihicn AarvUn ’

igiausia lietuviai darbininkai. 
I 
l 
!i ANTRA8 TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS

i

PASAULIO ISTORIJA 
šiame tome kalbamą apie: Budizmo tikybos atairadimą, 

Romos imperiją, jos demokratiją ir imperializmą, apie pra
džią krikSčionybis, Kristą, krikščioc ų kilimą ir iisiplėti- 
mą. apie Azijos tsotą btoriją (hunu, persų, kinų), apie atsi
radimą Mahometo ir musulmonu tikybos, apie viduramžių 
krikičioniflcą psMMilj ir kryžiaus karus, apie farsų kinų- 
mongolų karo vadą Cfofia Chana ir jo darbus, kaip užkaria
vimas Rusijos. Knyga baigiasi straipsnio “Mongolai ir 
čigonai.”

Knygoje yra dasf paveikslu, ierr.lapių, pieninių, iiieido 
Tėvynės Mylėtojų Draugija. Apdaryta, puslapių 301.

Kaina .... 12.25
KELEIVIS

»» BR0ADWAYt BOSTON. MA1».

Išplauks laivu
S.S. LEVIATHAN

(via Cherbourgi
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Vidur-Vasario
Ekskursąja 
į Lietuvą

iš New .Yerk* RUGPJŪČIO L
AsMHMrta, taą^TM. Mr. M. R. FRILUFS. *tM 

l *tt ed Statė* I^mm*.
Speciaižšk: paruošimai tapo padaryti šitai niekad- 

neužmirštinai ekskursijai i jusu Ievyne ant Vėiiavinio 
laivo didžiojo United Statės Lmes laivyno.

Prityrę ek-kursijn vadai paim- vi<us jusą reikalus j 
savo rankas, padarydami v-<a ruošą išanksto iki pat , 
kelionės galo.

Keliausite malonioje draugėje savo tautiečių nepri- 
!yę-tamu.is< pat<«timi>>-e. ir savo Tėvynėje busite ui 
savaitės po išplaukimo iš New Yorko.

Kevilkinkite? Klauskite vietos acentp pilna informa
cijų apie kainas, vietas, etc.. arba rašykite tiesiai i 

United Statės Lines 
75 Statė St« Bode*. Mmb. 45 Brondway. New YarfcCity

CUNARD UNIJA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per aiceaną paaealy. Išplaukimai ii Kew Yorfca I 

Sauthampton kas Šarada riaaa it miltiftų ekspresiniu laivą

BERENGARIA AQUITAN1A MAŪRETANIA
I* BOSTONO: LACON1A Liepa* «. CALEDONIA Liepa* 18. 

SrmiA LiepM 21.
o paskui sausžemi* j Kava* Xew York j Kauną S203 ir kraa
Pamatykite Londoa* pakely.
Taipgi tiesiai , Londoną kas
Pėtayči* aa-į-. ’aro-
mi Sarvai Trečios tiesas 
laivakortė* į abu gal* iš 

CDNARB LIK

VALIO! VALIO

LIETUVON
TIESIOG | LIETUVOS UOSTĄ

KLAIPĖDĄ
Be Jekių Per*ediaM|

10-ties Metų Lietuvon Nepri
klausomybės Jubiliejaus 

Apvaikičiojimui.

BALTIKO - AMERIKOS 
LINIJOS LAIVAIS

KITI IŠVAŽIAVIMAI

Estoni* ......  Liepos 21

Lituania.......... Ruffp. 7

Estonia............ Rūgs. 1

5-ta EKSKURSIJA 
rengia 

Baltijos Amerikos Lini
jos Bendrovė

Laivu “LITUANIA” 
Liepoo-July 21 dieną

PRALEISK SAVO ATOSTOGAS LIETUVOJE
KIEKVIENAS LIETUVIS privalo aplankyt savo rim

tąjį kraštą. Kas metai vis daugiau ir daugiau amerikiečių 
važiuoja atlankyti saviškius Lietuvoje arba taip sau Lietu
voje pasisvečiuoti. Lietuviai deda visas pastangas, kad tie 
svečiai butų gerai priimti ir išsivežtų malonius įspūdžius ii 
Lietuvos.

Tas važiavimas tiesiog į Klaipėdą ant Baltiko-Ameri
kos Linijos be jokių persėdimų prie dabartinių aplinkybių 
yra malonus ir visiškai keleivių nevargina.

Patartina visiems, kurie trokšta pamatyti gimtąjį kra
štą neatidėti, bet važiuoti pas savuosius šia vasarą su viena 
ii vir*minėtu ekskursijų i.* Amerikos tiesiog į Klaipėdą.

žiniom Kreipkitės i Vietos Agentą ar į Bendrovę 
BALTIC AMERICA LINE

8 Bridge Street, New Yorit, N. Y.
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8 KELEIVIS

Vietinės Žinios
Už 2 kvortas munšaino Prel- ineina galion patvarkymas, 

.audra, užmokėjo $75. ik,ul iu0 batei^
, 'skyrus tik tuos ką atvažiuoja 

Pas Čalį Prelgauską Le- ėionai mokytis, bus duoda- 
xingtone prohibicijos agen- mo< paiiniįjo kod*, aagUfc. 
tai rado 2 kvortas munšaino. kai vadinamos “InihMtiffiiR 
Žinoma, dvi kvortos geram tion c^j, ” 
vyrui, Ui nėra taip jau bai- j Tas kortas duos Amerikos 
šiai daug. Bet šalia dviejų konsulai anapus jūrių, s$- 
pilnų kvortų, prohibicmmkai dant ateiviams į laivu®. Tai 
rado dar 37 tuščias bonkas ir vra pjnnutinis toks žinymia 
maišiuką korkų. Iš to jie pa- Amerikos imigracijos istori- 
darė išvadą, kad Prelgaus- joj kad iš ateivių butų reika- 
kas daro biznį iš naminės. jai]jama šitokių paspirtų, 
o i„_„ i jmjgracjjos komudonfe-

! rius. kuris išleido šitą pa- 
. I tvarkymą, sako, jog tai esą 

imtas ir Concordo teisme uz- Į reikaįinga dėl to. kad vaL 
_ džiai lengviau butų sekti ne-

--------- ------  legaliai įvažiavusius ateiviu^

Medžioklė ant moteriškų 
krepšių.

. Pasivogę automobilių, ke
turi banditai pereitą sąvaitę 
įtaisė medžioklę ant moteriš
kų, krepšių. Visų pirma jie 
užpuolė tūlą Rebeccą Seck- 
ton ant Harvard ir Esmond 
gatvių kampo, Dorchestery. 
Einant jai šaligatviu, ties ja 
sustojo automobilius, iššoko 
iš jo vienas vyras, nutraukė 
įai nuo rankos krepšį ir įšo
kęs vėl į automobilių nuva
žiavo tolyn. Išviso automo- 
biliuie buvo 1 banditai. Ant
rą tokį pat užpuolimą jie pa
darė ant Park streeto, kur 
nutraukė krepšį tūlai Berthai 
McLeod. Paskui jie nuvažia
vo į West Roxbury ir tenai 
ant Popler streeto užpuolė 
ėjusią namo Jessie C. Ste- 
wart. Bet čia jiems nepavy
ko : mergina nusitvėrė abiem 
rankom už savo krepšio ir 
laikydamosi jo visomis jė
gomis pradėjo rėkti. Plėši
kas nusigando ir paleidęs 
merginą su krepšiu greitai 
šoko atgal į automobilių ir 
visi keturi pabėgo.

Biznį daro gal neblogą, o da- ■ 
lytis turbut su nieku nenori. 
Užtai Prelgauskas buvo su-

simokėjo $75.

X,

Ateiviam,
Nuo 1 d. liepos Amerikoje

Specialis Nupiginimais
Norėdami pasitarnauti lietuviams, darome speciali uupiginiiuų ant 

viaokių rakandų. Didžiausiam pasirinkime turime:
PARLOR. MNING IK BED RllMlU SETUS, įvairių lovų, k**®- 

ttių, stalų, kadžių, aiabaksių. pečių, keriėių. matrasų, Uiįeakių. karpe- 
tų ir tt. Užeikite ir persitikrinkite, o pirkdami daug pinigų sutaupysit.

Mm priimame senus rakandus išmainydami ant naujų.
Pristatome rakandui ir į Bostono apielinkės tolimesnius miestus. 

Kurie iš toliau atvažiavę pirks, tiems •kelio liesas apmokėsime.
Lietuvių krautuvė fietuviams tinkamiausiai patarnaus. Užprašome 

visus užeiti ir pasikalbėti.
LITHUANIAN FURNITURE CO. 

326—328 Broadway, ‘ So. Boston, Mass.
Tel. -So. Boston 4<I8-W.

Dundi trr ir ant išmokėjimo. Atdara vakarais iki 7.43 vaL

CHICAGOS MAJORAS I TIKRAS BARGENAS
TURI UŽMOKĖTI MIES- , 3 šeimynų namas ant pardavimo; 11

------- __-------- -------- 'kambarių, gazai, sataps. toiletai; ra n- 
dos neša $43 į mėnesį, galima gaut 
daugiau; kaina $3,200. įnešti $500. 
vininkų galima matyt po 4 vali---------

(29)
265 Bolton st, So. Boaton, Mass.

No. 27, Liepo® 4 <L, 1628.

SPBC1ALI8TAS NERVU m 
KRONtaKŲ UGŲ PBR SU- 
VIBA 2* METUS. VISOS GY
DUOLES SPECIALIAI PARŲ- 
PINAMI U KIEKVIENAI U- 
Stt nc<Kvmas ru“TBA-

Vacuum cleanerių vagi*.
Policija perspėja moteris, 

kad po miestą vaikščioja va
gis ir persistato moterims 
kaipo vacuum cleanerių tai
sytojas. Jis apsiima sutaisyti 
ar pagerinti tas mašinas la
bai pigiai ir už poros dienų 
sugrąžinti. Bet kam tik jis 
vacuum cleaneri paėmė, nie
kam nesugrąžino. Tai yra 
paprastas vagis, ir jeigu toks 
kur pasirodytų, reikia tuo
jaus pranešti policijai.

Gordonų šeimyna, kuri 
būva pavogus nuo Eastem 
Steamship kompanijos 
$550,000, tapo nuteista kalė- 
jiman nuo 15 mėnesių iki 13 
metų. Pinigus pavogė Gor- 
dono pati, kuri tarnavo toj 
kompanijoj kfiygų vedėja, 
bet sunkiausia buvo nubaus
tas jos vyras.

~ H ta BMtorftoV. 
DAKTARAS 

A.LKAPOCIUS
LIETUVI8 DENTISTAS 

Nuo 9 iki IX dteną
Nuo 2 iki * rak. 
NEDEUOM18: 

I 1 t. pi«W

Serodomis iki 12 dfaaą. 
Ofisas “Keleivio" —■ 

ĮSI Br®adway. tarpe C ir D SU 
SO. BOSTON, MASS.

Dr.KILLORY K
« 8COLLAY 8QUA*S į 

-x.. BOSTON.
4U VMM a <rnBA<ve» ei _
.... J B
OLTMHA THEATRM BLDG,

ROOM 22
VALANDOS: DIENOMIS
• ii ryto iki 7 vakare.
*VENTADIENIAJS: aae 1® M

»
I

LDR. LANDAU
32 CHĄMBER8 ST, BOSTON. 

Gyta Vraeriškaa Ligas.
Vataataa:— Kasdien nao 8 iki 

1®. nuo 1 Hū 3 hr nuo 6 iki 8. 
Narfoldieniaia nuo • iki 12.TU I $2,245,604

Chicagos apygardos teisė
jas Hugo Friend įsakė majo
rui Thompsonuį sugrąžinti 
miesto iždan $2,245,604. ku
riuos ponas majoras buvo 
neteisėtai išmokėjęs *‘real 
estate ekspertams.” Teismas 
pareiškė, kad majoras 
Thompson apsuko miestą. 
Apsuko, o bet kalėjime ne
sėdi.

00. Sa- , 
anos.

Somervillėj tapo apiplėš- Ant pažinimo kortos bus at- 
tas garažse ant Dover street. eivio vardas, pavardė, joa&-

Po numeriu 287 Hanover 
st susimušė koziminkai. Tū
las Michael Costa buvo už
muštas, o Nicolas Augustino CHICAGOS ŠA1KIN1NKŲ 
peiliais subadytas. VADAS UŽMUŠTAS.

--------------- i Pereitą sąvaitę Chicagoje
Ant Warren gatvės nuo tapo užmuštas šaikininkų 

streetkario nupuolė žmogus vadas “Big Tim" Murphey. SUŠAUDĖ 9 ŽMONES SU 
tiesiog po automobiliaus ra- Prie jo namo privažiavo au- r',w *B*,*T’’'
tais. Mašina perėjo per jo tomobilius ir svečiai paskam- 
krutinę, ir jis buvo nusiųstas bino į duris. Murphey išėjo 
ligoninėn beveik negyvas. ; laukan. Automobiliuje sėdė-

__________ ' io keturi vyrai, kurie paleido
Anksti ano nedėklienio 1 ji aPie ^ šuvių ir pabėgo.

mens aprašymas ir jo foto
grafija.

Anksti ano nedėldienio ' J! dl,'e •’".’uv,’,r PaD 
rytą Rosburyje buvo daug Mu>-phey knto negyvas.

Policija spėja, kad jį nu
dėjo priešingos šaikos na
riai. Chicagoje yra kelios šai- 
kos. kurios turi pasiskyrurios 
sau tam tikras miestą dalis, 

■ - — ■ ~ ’ kur jos visokiomis suktybė-
x . mis ir grąsinimais išgauti iš 

Cambridge uje "surpai- smulkiu biznierių kas ipetai 
pėj rado įkištą negyvą mo-apie §1.500.000. Murphey 
terj. Ji turėjo nukirptus tam- nol gjo jsibriauti į kitos šai- 
snis plaukus, .tamsių akių. ^os srįtj sakoma, kad jis su 
auksinius akinius ir auksinį sėbrais pasigavo
laikrodėlį turėjo ant rankos. Abramsą Alrubiną ir Bori-

šaudymo. Policija vijosi tris 
vaikėzus, kurie buvo pavogę 
automobilių, ir vydamosi 
šaudė. Iš viso buvo paleista 
21 suvis, bet vagjs pabėgo.

DINAMITU.
Meksikoje pereitą nedėl- 

dienį buvo sušaudyti 9 ryrai, j 
kuriuos gelžkelio sargai su 
gavo su dinamitu netoli tos 
gelžkelio linijos, kuria turė
jo grįžti iš Washingtono į 
Meksiką Amerikos ambasa
dorius Morrow. Manoma, j 
kad jie norėjo dinamitu iš
sprogdinti. geležinkelį.

Reikalinga* Barbens.
Turi būt patyręs prie plaukų kirpi

mo vyrams ir moterims. (28)
P. LAPENAS

.771 Ha^hiagton st„ Staugfcton. Mass. 
Telefonas—28S-W.

I

ii
Reikalingas Partneris

! Gera proga tam kuris nusii

įsą, kurie kontroliuoja South
Ant Kendall skvero stoties Side saiką, prispyrė juos prie 

Cambridge’iaus tunely pe-:sienos ir prikišęs jiems re- 
reitą subatą mirė staiga mir- volverius prie nosių pareiš- 
čia nežinomas vyras. Jisga-'bx- j-v— a;-
Įėjo būt apie 55 metų am
žiaus, stambaus sudėjimo, su 
žilais apkarpytais ūsais.

VISOKIOS ŽINIOS
i

i
i

i

kė: “Nuo dabar mes čia 
veiksime, o jus turit pasi
traukti. Suprantat?” Tai bu
vę pora sąvaičių atgal. Šian
dien Murphey jau nebegy
vas. Taip argumentuoja Cni- 
cagos "gengsteriai.”

VASARINĖ MOKYKLA.
Tėvai, malonėkite siųsti savo 

vaikus Į vasarinę,mokyklą, ku
rioje bus mokinama Įvairiu daly
kų: rankų darbų, dainuoti, ir vi
sokių žaislų, ir lietuvių kalba.

Mokykla prasidės panedėly j e. 
Liepos-J uly 2 d.. 1928. 9:00 vai. 
ryte. Mokyklos valandos nuo 
9:00 ryte iki <12 valandai, kas 
dieną; Lietuvių M. žinyčioje. 
kampas 4-th ir Atlantic sts.. So. 
Boston. Mass.

L. M. žinyčios Komitetas.

PLIKUS PIKNIKAS 
SPOT PONDE.

Lietuviai nepamirškite.

. ___ ______ nusimaus
apie Valgyklos biznį. Pinigų užteks 
porų šimtų. Darbas bus prie išdavinė
jimo ir registerio. Atsišaukit tuojaus 
j “Keleivio“ afišų.

I

SKOLINU PINIGUS aut 1-mų ir 
2-rų morgiėių. (.)

M. STANAU'HITE
8 Greeawaod Park. Dorchenter. Masą.

IŠSIRANDAVOJA
6 kambariai su vėliausiais įtaisy

mais, mokyklos ir gatvekariai netoli • 
raudos $40 į mėnesį. Kuris sutiktų sa
vininkui duot kambarį ir pagaminti 
valgį, tani atiduosiu už $25 į mėnesį. 
Matykit savininką. (26)

JACOB LAPENAS
146 Howard ave„ Dorebester. Mass.

kad

PARSIDUODA
•> šeimynų namas ir 2 garadžiai la

bai pigiai. Savininkų galima matyt ant 
837 Cambridge si, Cambridge. Prie
žastie pardavimo — savininkas neve
dęs, turi biznį ir todėl negali apžiū
rėt. (30)

PARSIDUODA
2 šeimynų namas, 2 karų'

P.J.Akunevičius

DR. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VALANDOS: 9 VAL. RYTO IKI » VAL. VAKARO. 
373 BROADVAY, KAMPAS E IR BROADWAY, 

Virta j Šidlausko Aptiekau, SOLTH BOSTON, MASS.
TeL: So. Boaton 2445.

Dr.Med. Leo J. Podder ii Petrogrado
Specialisto* Slaptų ligų matarų ir vyrų, kreaja Ir otaa. Kalta bo> 
kiikai ir rusiškai. Tdafaaaa Bajaarkat MM
i ALLEN ST, Car. Chaabere St, BOSTON. 1AM

A J. KUPSTIS
332 W. BROADWAY, SO. BOSTON. MASS. 

Tel. South Boaton 1662 — 1373.

LEKIA ORLAIVIU AP
LINK ŽEMĖS KAMUOLĮ.

Pereitą pėtnyčią iš New 
Yorko išlėkė Europon du 
Amerikos lakūnai, kurie 
skrisią aplink visą žemės 
kamuolį ir tikisi savo kelionę 
užbaigti į 23 dienas. Žinoma, 
jie skris nusileisdami kur 
reikia pasiimti kuro ir kito
kių reikalingų dalykų. Jų or
laivis yra tokios rūšies, kad 
gali ir ant vandens nusileisti, 
t. y. hydroplanas. Savo marš
rutą jie turi užsibrėžę per 
Paryžių, Berlyną, Maskvą, 
paskui per Sibirą, Mandžiu-

• • • -r • _ _ A. — Z

t 
»

DEPORTAVO 47 
ATEIVIUS.

Pereitą sąvaitę iš South 
Bostono uosto išėjo garlaivis 
“President Wilson,” kuriuo 
išsiųsta 47 deportuojami at
eiviai. Šeši jų išsiųsti iš Ame
rikos dėlto, kad buvo nepilno 
proto, kiti dėl įvairių prasi
žengimų, bet daugiausia tai 
dėl to, kad nelegaliai buvo 
čionai įvažiavę. Visi jie iš 
pietų Europos.

riją ir Japonijon, o iš tenai bejna 
jau garlaiviu per Pacifiką i fiarb;nir

BELGIJOJ STREIKUOJA 
UOSTŲ DARBININKAI.
Belgijos uostuose streikas 

Antwerpo uosto

s

REAL ESTATE 
Ant Pardavimo

I LIETUVĄ 
ir atgal

SO. BOSTONE
DV4E4U ŠEIMYNŲ kampinis na
mas ir krautuvė su įtaisymais.

UŽLAIKAU 
LAIVAKORČIŲ PAR
DAVIMO IR PINIGŲ 
SIUNTIMO SKYRIŲ.

INŠIURINU tik Mama- 
chusett* valstijoj nuo ng- 
mes ur nesamas automo* 
bilras, fomižius, gyvastį, 
namus, stiklus, sveikatą 
ir panašiai*

ŠERIU ŠEIMYNŲ namas su di
delių kiemu, elektra, gesas, skal- 
bynės.

TRUV REIMYNU medinis namas 
3-4-4 kambariai, su įtaisymaia.

NAUJAS DVIEJU ŠEIMYNŲ 
naihas su naujausiais įtaisymais, 
gražiausioj vietoj, ant Marine 
Road.

MEDFORDE
DVIEJU REIMYNU namas, su 
vieta dėlei dviejų garadžių ir nau
jausiais įtaisymais.

ANGLIS ATPYGO, PIR
KIT DABAR. Pristatoose 
ir Maliau netoliau kaip 
12 mailių nuo Bostono.

READV1LLE
DVIEJU ŠEIMYNŲ namas, su 
įtaisymais, vištininkai, ir daug

TURIU
Daugybę namų, farmų ir 
krautuvių ant pardavimo 
ir mainymo, kurių čia ne
galima suminėti.

GALIMA KREIPTIS 
ypatiškai, laišku arba per 
telefoną.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 9 vaL ryto ilti 9 vak.

RANDOLPH
ATTUONIU KAMBARIU n«n»*» 
su visa fornišiumi9 ir ie®i akeriai 
žemčs*

E. BR1DGEWATER
FAKMA M AKZBIV U
karvės, 1 bulius, arklys ir 10 kam
barių stuba, yra visokių farmos 
■>aši nerijų.

I KANADĄ
Atitrauksią Jūsų gimines, pažįsta* 

mus, kaip vyrus, taip rr moteris ar 
merginas iš Lietuvos į Kanadą. Mano 
patarnavimas yra sąžiningas, saugus, 
greitas. Mano patyrimas laivakorčių 
biznyje per 20 metų tai liudija. Taipgi 

vo gimines yra man dėkingi už mano 
i rūpestingų patarnavimų. Kaip mergi
noms, taip ir visiems keleiviams pa- 

' rupinu geras apsistojimui vietas Ka- 
< nadoje. Mano patarnavimas ir kainos

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

ALEXANDER S. LEWLS
Tonrist Ageat (-)

745 Windsor St^ MontreaL
P. Canada.

.. F» < 1 • - TV . - • *Z»*.**JJ^ kZV^l 4.V įlietu MŪVIMU AaiUKI
Liaudies Paselpine Draugyste ir tie, kurie jau per mane atsitraukė sa-
V £' ■ ' __tl ’ 1  VA eri i ac a etL. M. Žinyčios piknikas Įvyks
nedelioje. July-Liepos 8 d.. 1928. noms, taip ir visiems keleiviams — 
Kurie norite važiuoti kartu, ma- 1 ’ __

Vokietijos laikraščiai SR-tonėkite ateiti prie L. M. žiny-1'^ų'or^noy^l^ l̂^’n'^\'Jta 
, __ _____ "___ ** • ėio®, kampas 4-th ir Atlantic sts.. į

kaip 9;30 vai. ryte, kurie norite' 
važiuoti vieni — važiuokit per^
Suffivan skverą ir nuo šios vietos 7 
tiesiai iki Spot Pond. __

HOOVER IR SM1THESĄ 
VOKIEČIAI.

ko. kad abudu Amerikos di
džiųjų partijų kandidatai j 
prezidentus yra vokiečių kil
mės. Smithas yra vokiečio 
emigranto Schmidto sudus, 
nors jo motina buvusi airė. 
Hooverio tėvai abudu buvę 
vokiečiai. Tikroji vokiška jų 
pavardė buvusi Huber ir jie 
atvykę Amerikon 1740 me
tais iš Badeno. Taigi, nežiū
rint kuris bus išrinktai, A- 
merikos predidentas bus vo
kiečių kraujo.

PARSIDUODA
2 šeimynų Namas ir Krautuvė; ga

lima pirkt pigiai, nes savininkas ap
leidžia miestą Kreipkitės pas (291 

K. KALISNIKAS
|®2 W. 3-rd st.. So. Boston. .Mass.

IŠDEGĖ ITALIJOS KU
RORTAS.

New Yorke gauta žinių,
darbininkai pereitą sąvaitę kad pereitą sąvaitę Italijoj 
balsavo klausimą, arstrei- ’A'1—x T :A' : --------- *-
kuoti toliau, ar pradėti dirb
ti. Didele balsų dauguma nu
tarta tęsti streikas toliau.

Ameriką. Vienas lakūnų yra 
kap. Collver. kuris orlaivio 
durnais rašo skelbimus pa
dangėse.

PER AUDRAS 8 ŽMONĖS 
UŽMUŠTI IR 100

SUŽEISTA.
Paskutinėse audrose, ku

rios siautė Kansas ir Oklaho- 
mos valstijose, 8 žmonės bu
vo užmušti ir daugiau kaip 
100 sužeista. Materialių nuo
stolių pridaryta daugiau 
kaip $1,000,000.

PROHIBICIJOS AGENTAI 
PUOLĖ SMITHO IŠ

KILMES.
Birželio 29 naktį, kuomet 

New Yorko demokratai 
šventė Smitho nominacijas, --------, —r—
prohibicijos agentai puolė.vėl pradėjo smarkiai drebėti 
naktinius New Yorko kliu-Į žemė tose pat vietose, kur 
bus ir areštavo 100 jų savi--andai įvyko baisioji katas- 
ninkų ir tarnų už šinkavimą^trofa. Nuostoliai da nesuži- 
svaiginamųjų gėrimų. -

63 ŽMONES SUŽEISTI 
GELŽKELIO NELAIMĖJ.

lola, Kan. — Netoli nuo 
čia pereitą pėtnyčią ant gelž- 
kelid įvyko baisi katastrofa. 
Dėl trukusios relės greitasis 
traukinys nuvirto nuo kelio, 
vienas vagonas nukrito nuo 
tilto net 20 pėdų žemyn j 
upelį ir pakvbo galais ant 
krantų. Šitoj nelaimėj buvo 
sužeista 63 žmonės, tūli iš jų 
labai sunkiai.

SMARKUS ŽEMES DRE
BĖJIMAS BULGARIJOJ.

Pereitą sąvaitę Bulgarijoj

išdegė Lido Venice, pagaraė-j 
jęs pajūrio kurortas.

DR. MARGĖMS 
Gydytojas ir Chirurgas 

Valandoj IS—S; • 
Sekmadienfote: lt—•

3421 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL 

Tel. Boulevard 8483

SUN PROOF RENTAS
NEBIJO LIETAUS NEI SAULES SPINDULIŲ 

NUPENTYK SAVO NAMĄ SU
25 LnwH1 Street,

i70 E. Third StresL Ssetli Bostone. Marinis namas

O JI SV NAMAS ATRODYS KAIP NAUJAS U* PENKIŲ METŲ.
Mes atlaiko* popteraa visokių spalvų dėl steną karamMf ir varai- 

Ras ta) grindų. Taipgi atlaiko* lakių, grėblių. tapatų ir km tik rta- 
kaliaga prie tarka tartų; tanios tai tvarų ir stetaa tai taagą. 

SPEC1AL: Kvorta varnišio irbrežis už 96c.

UNIVERSITY HARDWARE C0.
J. M. Blf APKAU8KAS,

1147 Cambridgo St,

DR.J.MARCUS
LIETLV1AKAS GYDYTOJAS 

Specialistas slaptų ir kronilkų Il
gų moterų ir vyrų, kraujo ir odoc.

Taipgi reumąkiuM,
2*1 Hanover SU, Bnėtea. Ra®* ?. 
Tel.: Riehmond 0Š68, Rox. 1894-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais iki 4 vaL po pietų.

»

U0TA(m-AOW SALE
Trys namai parsidBO® BŽ aukščiausią kainą virs mortgi- 

čiŲ. ant lenjnu išlygų:
!«.' . J

4-šeimvnu. pirmas nwft<ičiaa $8,00<>. 6 -. Taksuotas $4,- 
400. Parsiduosuž auUttBBM paeiolymą. Liepos (July) 7-tą. 
10 valandą ryte. Randoa jB«ta dri $70 j mėnesį.

8 Grimes Street, Mh Medinis namas trijų
šeimynų, mortgičiai $2,409 •%: parsidut.s už aukščiausį pa
siūlymą. Liepos (July) 7-4# 19 vatais ryte. -Randus įneša 
SU į mėnesį.

55 ( oleman Street, DR^hRat^. prie Meelhig House Hill. 
sekcijos. Mūrinis naBNNi 1*^9 : pirmas mortgi-
čius $4.000; antras Persiduos subatoj. Liepos
7-tą. 11 valandą ryta, x-

Del platesniu informacijų kreipkitės pas:
ADV. F. A BAGOCIV

25.3 Broadway. So. BmCbB* Telefonas South Boston 2613. 
Arba pas Lkitatorią (Auctioneeri:

E. L H0PK1NS, $98 •adlwBV» South Boston.

Dr.D.W.Ro$en
IS MASKVOS

Specialistas slaptų meletų Ir vyrų 
ligrų. taipųi kraaįe ir etaa ligų.

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

Tel. RteKimta 141® 
321 HANOVER STREKT 

BOSTON. MASS. •7Mkk




